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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 2, Bruksnummer 2032, Seksjonsnummer 3 i 0104 MOSS kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 23.04.2019 kl. 11.26
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 23.04.2019 kl. 11.25

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/212986-1/200 09.03.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
OIE EIENDOM AS
ORG.NR: 916 140 673
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1884/904232-1/87 01.08.1884 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1890/904373-1/87 09.05.1890 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1917/990050-1/87 07.08.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1930/904696-1/87 16.09.1930 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1951/3424-1/87 01.12.1951 ERKLÆRING/AVTALE
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NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/676-1/87 26.02.1958 ERKLÆRING/AVTALE
best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/3547-1/87 18.11.1958 ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1981/9609-1/87 03.12.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1983/9754-1/87 06.12.1983 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2078
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1997/3085-3/87 25.04.1997 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 30 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 1372417
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/812-4/87 30.01.2001 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557410-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 16 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 6 000 000
Panthaver: OIE HOLDING AS
ORG.NR: 916 142 471
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-5/200 29.05.2017
21:00

** PRIORITETSBESTEMMELSE

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/557410-1
Feilaktig slettet i sin helhet
02.01.2018. Arkivref. 17/08813-4
Rettet etter tingl. §18

GRUNNDATA
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1884/904232-2/87 01.08.1884 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
PARSELL AV GNR 2 BNR 2034
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/3085-1/87 25.04.1997 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 336/7473

2007/984468-2/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til
fellesareal for inngangspartiet.

2007/984468-3/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 3 og 8 rives. Tomtegrunnen som
framkommer utgjør tilleggsdel for seksjon 8.

2011/554510-1/200 13.07.2011 ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

2008/370657-2/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 336/7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av
09.10.2013. E.N.

2013/875083-3/200 14.10.2013 RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
SNR: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/7473
 
Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
SNR: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 336/7466
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom
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Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 23.04.2019 kl. 11.27
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 23.04.2019 kl. 11.25

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/212986-1/200 09.03.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
OIE EIENDOM AS
ORG.NR: 916 140 673
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1884/904232-1/87 01.08.1884 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1890/904373-1/87 09.05.1890 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1917/990050-1/87 07.08.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1930/904696-1/87 16.09.1930 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1951/3424-1/87 01.12.1951 ERKLÆRING/AVTALE
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NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/676-1/87 26.02.1958 ERKLÆRING/AVTALE
best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/3547-1/87 18.11.1958 ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1981/9609-1/87 03.12.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1983/9754-1/87 06.12.1983 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2078
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1997/3085-3/87 25.04.1997 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 30 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 1372417
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/812-4/87 30.01.2001 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557410-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 16 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 6 000 000
Panthaver: OIE HOLDING AS
ORG.NR: 916 142 471
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-5/200 29.05.2017
21:00

** PRIORITETSBESTEMMELSE

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/557410-1
Feilaktig slettet i sin helhet
02.01.2018. Arkivref. 17/08813-4
Rettet etter tingl. §18

GRUNNDATA
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1884/904232-2/87 01.08.1884 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
PARSELL AV GNR 2 BNR 2034
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/3085-1/87 25.04.1997 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 702/7473

2007/984468-2/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til
fellesareal for inngangspartiet.

2011/554510-1/200 13.07.2011 ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

2008/370657-2/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 702/7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av
09.10.2013. E.N.

2013/875083-3/200 14.10.2013 RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
SNR: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/7473
 
Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
SNR: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 702/7466
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 2, Bruksnummer 2032, Seksjonsnummer 5 i 0104 MOSS kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 23.04.2019 kl. 11.27
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HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/212986-1/200 09.03.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
OIE EIENDOM AS
ORG.NR: 916 140 673
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1884/904232-1/87 01.08.1884 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1890/904373-1/87 09.05.1890 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1917/990050-1/87 07.08.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1930/904696-1/87 16.09.1930 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1951/3424-1/87 01.12.1951 ERKLÆRING/AVTALE
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NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/676-1/87 26.02.1958 ERKLÆRING/AVTALE
best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/3547-1/87 18.11.1958 ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1981/9609-1/87 03.12.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1983/9754-1/87 06.12.1983 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2078
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1997/3085-3/87 25.04.1997 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 30 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 1372417
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/812-4/87 30.01.2001 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557410-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 16 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 6 000 000
Panthaver: OIE HOLDING AS
ORG.NR: 916 142 471
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-5/200 29.05.2017
21:00

** PRIORITETSBESTEMMELSE

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/557410-1
Feilaktig slettet i sin helhet
02.01.2018. Arkivref. 17/08813-4
Rettet etter tingl. §18

GRUNNDATA
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1884/904232-2/87 01.08.1884 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
PARSELL AV GNR 2 BNR 2034
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/3085-1/87 25.04.1997 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 532/7473

2007/984468-2/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til
fellesareal for inngangspartiet.

2011/554510-1/200 13.07.2011 ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

2004/6983-1/87 14.07.2004 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 392/7473

2008/370657-2/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 392/7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av
09.10.2013. E.N.

2013/875083-3/200 14.10.2013 RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
SNR: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/7473
 
Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
SNR: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 392/7466
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 2, Bruksnummer 2032, Seksjonsnummer 6 i 0104 MOSS kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 23.04.2019 kl. 11.27
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 23.04.2019 kl. 11.25

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/212986-1/200 09.03.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
OIE EIENDOM AS
ORG.NR: 916 140 673
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1884/904232-1/87 01.08.1884 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1890/904373-1/87 09.05.1890 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1917/990050-1/87 07.08.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1930/904696-1/87 16.09.1930 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1951/3424-1/87 01.12.1951 ERKLÆRING/AVTALE
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NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/676-1/87 26.02.1958 ERKLÆRING/AVTALE
best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/3547-1/87 18.11.1958 ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1981/9609-1/87 03.12.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1983/9754-1/87 06.12.1983 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2078
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1997/3085-3/87 25.04.1997 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 30 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 1372417
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/812-4/87 30.01.2001 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557410-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 16 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 6 000 000
Panthaver: OIE HOLDING AS
ORG.NR: 916 142 471
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-5/200 29.05.2017
21:00

** PRIORITETSBESTEMMELSE

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/557410-1
Feilaktig slettet i sin helhet
02.01.2018. Arkivref. 17/08813-4
Rettet etter tingl. §18

GRUNNDATA
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1884/904232-2/87 01.08.1884 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
PARSELL AV GNR 2 BNR 2034
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/3085-1/87 25.04.1997 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 355/7473

2007/984468-2/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til
fellesareal for inngangspartiet.

2011/554510-1/200 13.07.2011 ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

2004/6983-1/87 14.07.2004 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 495/7473

2008/370657-2/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 6
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 495/7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av
09.10.2013. E.N.

2013/875083-3/200 14.10.2013 RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
SNR: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/7473
 
Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
SNR: 6
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 495/7466
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 2, Bruksnummer 2032, Seksjonsnummer 8 i 0104 MOSS kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 23.04.2019 kl. 11.27
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 23.04.2019 kl. 11.25

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2017/212986-1/200 09.03.2017 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
OIE EIENDOM AS
ORG.NR: 916 140 673
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1884/904232-1/87 01.08.1884 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1890/904373-1/87 09.05.1890 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1917/990050-1/87 07.08.1917 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1930/904696-1/87 16.09.1930 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1951/3424-1/87 01.12.1951 ERKLÆRING/AVTALE
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NSBs betingelser vedtas
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/676-1/87 26.02.1958 ERKLÆRING/AVTALE
best om vedlikehold av skinnegang m.v.
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1958/3547-1/87 18.11.1958 ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
i forbindelse med lagerskur
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1981/9609-1/87 03.12.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1983/9754-1/87 06.12.1983 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2078
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2032

1997/3085-3/87 25.04.1997 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 30 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 1372417
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/812-4/87 30.01.2001 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557410-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 16 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-1/200 29.05.2017
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 6 000 000
Panthaver: OIE HOLDING AS
ORG.NR: 916 142 471
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/557462-5/200 29.05.2017
21:00

** PRIORITETSBESTEMMELSE

VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 2017/557410-1
Feilaktig slettet i sin helhet
02.01.2018. Arkivref. 17/08813-4
Rettet etter tingl. §18

GRUNNDATA
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1884/904232-2/87 01.08.1884 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
PARSELL AV GNR 2 BNR 2034
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/3085-1/87 25.04.1997 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 375/7473

2007/984468-2/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 5 blir fradelt og lagt til
fellesareal for inngangspartiet.

2007/984468-3/200 29.11.2007 ** DIVERSE PÅTEGNING
Del av seksjon 3 og 8 rives. Tomtegrunnen som
framkommer utgjør tilleggsdel for seksjon 8.

2011/554510-1/200 13.07.2011 ** DIVERSE PÅTEGNING
Deler av fellesarealet legges til snr. 5

2007/984468-1/200 29.11.2007 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 375/7473

2008/370657-1/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 375/7473

2008/370657-2/200 08.05.2008 RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 375/7473
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. vedtak av
09.10.2013. E.N.

2013/875083-3/200 14.10.2013 RESEK/FJERNING AV SEKSJON
Fjernede seksjoner:
SNR: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 7/7473
 
Formål/sameiebrøk for denne seksjon:
SNR: 8
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 375/7466
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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BILAG STORGATA 28 MOSS/ 

OIE EIENDOM AS 

 

 

1. GRUNNBOK OG SERVITUTTER 

2. MEGLERINFO FRA KOMMUNEN  

3. LEIEKONTRAKT  

4. SAMEIE INFORMASJON 

5. SELSKAPS INFORMASJON 

6. AKSJEKJØPEKONTRAKT 

ts
Utheving



 

Moss kommune 
Kommunenr.: 0104 
Postadresse: Postboks 175 
Postnr./-sted:1501 MOSS 
Telefon: 69 24 80 00 
Telefaks: 69 24 80 01 
Email: post@moss.kommune.no 
Hjemmeside: http://www.moss.kommune.no 

 
02.05.2019 

 

 

MEGLEROPPLYSNINGER 

 

Side 1 av 2 

 
Gnr.: 

 
2 

 
Bnr.: 

 
2032 

 
Fnr.: 

 
      

 
Snr.: 

 
3 

 
Adresse: 

 
STORGATA 28 B, MOSS 

 

1850    Vannmåler 
 
Vannmåler tilknyttet Ja   Nei        
Sist avleste dato             
Målerstand       m3       
Forskuddsbetalt for       m3 pr år       

 

1900    Kommunale avgifter og gebyr 
 

Kommunale avgifter utgjør pr år kr 5130,00 
 
Avgiftstype Beløp   

Eiendomsskatt Kr 855,00        
Renovasjon Kr              
Feiing Kr              
Vann  Kr              
Avløp Kr              
Årsgebyr vann Kr              
Årsgebyr kloakk Kr              
Sum terminbeløp  Kr 855,00        
 
Vi har 6 terminer pr år med forfall 20.03, 20.05, 20.07, 20.09, 20.11, 20.01 
 

2000  Legalpant   
 
Restanser : Terminbeløp :         Forfallsdato :       
  Beregner 8,75 % rente fra forfall 
  Omkostninger / Purregebyr pr d.d.       
 
Ingen heftelser med legalpant  
 
 
Merknader : KOMMUNALE AVGIFTER SENDES SAMLET TIL SAMEIET 
STORGATA 28, E-SKATT SENDES TIL HVER SEKSJON. 



 

Moss kommune 
Kommunenr.: 0104 
Postadresse: Postboks 175 
Postnr./-sted:1501 MOSS 
Telefon: 69 24 80 00 
Telefaks: 69 24 80 01 
Email: post@moss.kommune.no 
Hjemmeside: http://www.moss.kommune.no 

 
02.05.2019 
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SENTRUMSPLAN MOSS  

PLANBESTEMMELSER 

 

 
 

REVIDERT I HENHOLD TIL BYSTYRETS VEDTAK 15.06.2015 
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Vedlegg  Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde  
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

0-1 

Planens formål 

Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt 

og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel og service, kultur og opplevelser. Byens kon-

takt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet skal vektleg-

ges. 

 

Planens dokumenter 

Juridisk bindende dokumenter: 

 Plankart datert 15.06.2015 

 Bestemmelser datert 15.06.2015 

 Gjeldende reguleringsplaner, jf. § 1.1 

 

 

Planens arealformål 

 

Nåværende Framtidig 
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1. GENERELT FOR HELE PLANOMRÅDET  

PBL. §11-9 
 

1.1 PLANKRAV 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplaner listet opp i Vedlegg 1 skal fortsatt gjelde så langt de ikke er i strid med sen-

trumsplanen. Sentrumsplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende 

reguleringsplaner. Der hvor det er motstrid skal sentrumsplanen gjelde foran reguleringsplanen, 

med mindre annet er oppgitt for det enkelte kvartal.  

 

Kommunedelplan for ny Rv 19 

Det skal utarbeides kommunedelplan for ny Rv 19 i tunnel under sentrum. I arbeidet skal det tas 

stilling til plassering av ny ferjekai med tilhørende landanlegg, samt tilkobling fra Rv 19 til ferje 

og havn.  

 

Krav til områderegulering 

Kommunen kan stille krav til utarbeidelse av områderegulering der det er behov for å gi mer de-

taljerte avklaringer av arealbruken.  

 

Innenfor områdene Verket, Sjøsiden og havna, markert som H810_7-9 i plankartet, skal det fore-

ligge godkjente områdereguleringsplaner før utbygging tillates. Kravet gjelder ikke samferdsels-

tiltak i tilknytning til ny jernbane og ny Rv 19.  

 

Krav til detaljregulering 

Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, k, l og 

m, samt fradeling til slike formål, kan ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan.  

 

Unntak fra krav om reguleringsplan 

Kommunen kan gi unntak fra krav om reguleringsplan for nybygg, tilbygg eller påbygg mindre 

enn 1000 m² BRA, og som ikke er i strid med sentrumsplanens mål, arealbruk, tomteutnyttelse 

og høyder.   

 

1.2 UTBYGGINGSAVTALER 

Det skal inngås utbyggingsavtale etter pbl. kap.17 for planer og prosjekter som gir utbygging på 

mer enn 20 boenheter eller næringsbygg og offentlige institusjoner på mer enn 2000 m2 BRA. For 

prosjekter under disse grenseverdiene skal utbyggingsavtale vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Hovedprinsippene er at utbygger skal bekoste all nødvendig teknisk og grønn infrastruktur innen-

for planområdet, herunder vei, parkering, gang- og sykkelveier, vann og avløp, energi, lekeplas-

ser, parker og friområder. 

 

Utbyggingsavtaler skal inngås samtidig med planlegging av større byutviklingsområder for å sikre 

effektiv gjennomføring og kostnadsfordeling. 

 

1.3 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal nye bygninger, eller eksisterende bygninger 

hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanlegget. De som har tilknytningsplikt 

må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan dekke sitt 

varmebehov ved fjernvarme. Rene lagerbygg og parkeringshus er unntatt fra tilknytningsplikten. 

 
Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av al-

ternative løsninger vil være likeverdig eller bedre ut fra et miljømessig hensyn.  
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1.4 REKKEFØLGEKRAV 

 

Nye byggeområder 

Kommunaltekniske anlegg, elektrisitetsforsyning, adkomst for kjørende/syklende/gående, ute-

oppholdsarealer, lekeplasser, støytiltak og eventuell sosial infrastruktur (skoler og barnehager) 

skal være etablert før det gis midlertid brukstillatelse. 

 

1.5 FUNKSJONSKRAV 

 

Universell utforming 

Bygninger, utearealer og anlegg som er publikumsrettet og/eller offentlig tilgjengelig skal være 

universelt utformet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienterings-

hemmede og miljøhemmede.  

 

Støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 el-

ler retningslinjer som senere måtte erstatte denne skal legges til grunn ved planlegging og byg-

ging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager, 

mv.) og støyende virksomheter. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres. 

 

Strukturlyd og vibrasjoner 

Maksimalt strukturlydnivå fra kulverter og tunneler skal ikke overstige LA,max 32 dB i oppholdsrom 

i boliger, ref. NS 8175. 

For vibrasjoner settes grenseverdien for statistisk maksimal verdi for veiet vibrasjonshastighet til 

Vw,95 = 0,3 mm/s.  Dette samsvarer med grenseverdien i klasse C i NS 8176. 

Om nødvendig skal avbøtende tiltak fastsettes i reguleringsplan. 

 

Ny bebyggelse langs sjøen 

For ny bebyggelse langs sjøen skal laveste tillatte høyde for ferdig gulv være kote +2,5 meter. 

Gjelder ikke parkering i kjeller etc. 

 

Overvannshåndtering 

Overvann skal som hovedregel fordrøyes lokalt innenfor byggeområdet. I plan- og byggesaker 

skal tiltak for å begrense/forsinke avrenning av overvann vurderes, herunder bruk av grønne tak, 

dammer og vannspeil. Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøyning av over-

vann ved flom og ekstremnedbør. Overvann skal så langt mulig utnyttes som et positivt element 

i byggeområdene. 

 

Uteoppholdsareal og lekeplasser 

Innenfor områder avsatt til sentrumsformål er det krav til minimum 15 m2 uteareal per boenhet. 

I øvrige områder er det krav til minimum 25 m2 uteareal per boenhet. Ved bruksendring kan kra-

vet reduseres til 15 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Utearealet kan ivaretas på balkong og tak-

terasse. 

 

Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal -bør ligge på bakkeplan i direkte tilknytning til bygget. 

I områder hvor kravet til uteoppholdsareal vanskelig lar seg gjennomføre, kan kommunen tillate 

at inntil 50 % av felles uteoppholdsareal inngår i offentlige friområder som har nærhet til boligen.  

 

For boligbebyggelse med mer enn syv boenheter skal det opparbeides lekeplass tilpasset barn i 

ulike aldersgrupper. Lekearealet skal være minimum 100 m2 pr. 25 boenheter. Kvartalslekeplass 

skal minimum anlegges for hver 150 boliger. Arealet skal være minst 1,5 dekar. Leke- og opp-

holdsarealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensing. Arealer brattere enn 1:3 

skal ikke inngå i beregning av uteoppholdsareal. Felles uterom skal ha en utforming som gir mu-

lighet for både opphold, rekreasjon og lek på tvers av aldersgrupper. Lekeplasser inngår i bereg-

ningen av felles uteoppholdsareal.  

 

Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes.  
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Parkeringskrav  

For leilighetsbygg og næringsformål bør parkering som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under 

terreng. Nedkjøringsramper og porter til parkeringskjeller bør unngås i sentrale gater og byrom. 

Der bygning for parkeringsformål (P-hus) blandes med annet byggeformål, bør det ikke tillates 

parkering etablert i førsteetasje/gatenivå. Ved rene P-husprosjekter/parkeringsanlegg over flere 

plan, bør førsteetasjes fasader og arealer som vender mot gate benyttes til handels- eller næ-

ringsformål (bortsett fra kjøreadkomst til P-anlegget). 

 

Minimum 5 % av parkeringsplassene for bil bør utformes som plasser for personer med nedsatt 

funskjonsevne. Plassene bør lokaliseres i nærhet av inngangspartier.  

 

For boliger stilles krav om fremlagt, egen kurs av tilstrekkelig kapasitet til alle parkeringsplasser 

for elbil. Øvrige felles parkeringsanlegg bør tilrettelegges for elbil. Omfang bør vurderes i hver 

enkelt byggesak.  

 

 

 

Bolig Bil, maks- og minimumskrav  

 

3-roms leilighet eller 

større 

Minimum  0,5 plass pr. boenhet, maks 1 plass pr. boenhet. 

2-roms leilighet Minimum  0,4 plass pr. boenhet, maks 1 plass pr. boenhet. 

1-roms leilighet/hybel Minimum 0,3 plass pr. boenhet, maks 0,5 plass pr. boen-

het. 

 

Næring/tjenesteyting Bil, makskrav 

 

Kontor/administrasjon Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 

Forretning Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 

Kjøpesenter Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 

Tjenesteyting* Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2 

*videregående skoler skal avsetteareal for moped/scooter. 

 

 

Det avsettes tilstrekkelig areal for sykkelparkering. 

Ved kollektivknutepunkt, arbeidsplassintensive næringsbygg, leilighetsbygg, skoler og barneha-

ger bør felles sykkelparkering utformes med hensyn til redusert tyveririsiko og skjerming fra regn 

og snøfall,.  

 

1.6 ESTETIKK OG LANDSKAP 

 

Bebyggelse og anlegg 

Byggverk skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon, samt 

eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Byggverk skal fremme sammenhenger og historisk 

tilknytning. Ved utforming av nye bygninger og større tiltak kreves arkitektfaglig kompetanse. 

 

Søknader om byggetillatelse skal dokumentere byggetiltakets forhold til omgivelsene og en fagli-

ge begrunnelse for estetisk utforming , materialbruk og fargesetting, samt skilt- og belysnings-

plan for større prosjekter. For ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bør det av hensyn til 

stedstilpasning også redegjøres for riving kontra istandsetting og om tilpasning til gjenværende 

bebyggelses gesims-/møne-/byggehøyder og fasadeuttrykk. Alle fasademessige tiltak og synlige 

tekniske installasjoner skal framgå av søknadsdokumentasjonen. 

 

Landskapsbilde 

Det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter. Fra sjøen skal det bakenforliggende by-

landskapet være synlig og lesbart.  
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Terreng og vegetasjon 

Ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende terrengformasjoner, bekkeløp, turdrag, naturland-

skap og sammenhengende vegetasjonsbelter både på byggetomten og mot nabotomtene. 

 

Større trær skal søkes bevart ved nye utbyggingstiltak. Med større trær menes stammeomkrets 

over 90 cm, målt 1,3 meter over terreng. Det skal sikres plass i plan og dybde til utvikling av 

rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for treets krone. 

 

Bystruktur 

Ny bebyggelse skal forholde seg til den historiske gate- og bebyggelsesstrukturen, eventuelt bi-

dra til tydeliggjøring/tilbakeføring der strukturen er uklar eller fjernet. Gjenbygging av gateløp er 

ikke tillatt, og overbygninger skal unngås.  

 
Skilt og reklame 

Skilt og reklame skal ha tilknytning til virksomhet i bygningen og tilpasses bygget i størrelse, ut-

forming og farger. Takreklame er ikke tillatt. Frittstående reklame og flagg/vimpler skal unngås. I 

boligstrøk tillates ikke lysreklame eller store reklameinnretninger.  

 

Skilt og reklame skal ikke hindre ferdsel eller være i visuell konflikt med trafikkskilt. Fri høyde 

under uthengsskilt skal være minst 2,5 meter og fremspringet maksimalt 1 meter. Fremspringet 

tillates ført frem til 0,5 meter fra ytterkant av fortau. 

 

I områder med vernehensyn kan det stilles bestemte krav til utforming og størrelse. På fredede 

og vernede bygninger og anlegg tillates bare uthengsskilt eller mindre skilt på veggen for angi-

velse av virksomhet i bygningen. 

 

 

1.7 AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, både på land og i 

sjø skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturminneavdelingen i Østfold fylkeskommune varsles, 

jf Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.  

 

1.8 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Eksisterende nabobebyggelse og tilhørende gater/byrom skal være utgangspunkt for vurdering 

av volum, material- og fargebruk på ny bebyggelse. I historiske bymiljø, og randsonen til disse, -

bør områdets karakter og skala være premissgivende for utforming av nye bygninger og anlegg.  

 

1.9 FORHOLD SOM SKAL BELYSES I REGULERINGSPLAN 

Det skal som del av reguleringsplanen utarbeides illustrasjonsplan som minimum viser terreng-

behandling (inkludert forstøtningsmurer, skjæringer og fyllinger), bebyggelsens plassering og 

fotavtrykk, plassering av adkomst, renovasjon og parkering for bil og sykkel, samt bruken av 

utearealer. Illustrasjonsplanens bakgrunnskart skal inkludere naboeiendommer.  

 

Foruten illustrasjonsplan kan kommunen kreve utarbeidet kartillustrasjoner, snitt, fotomontasjer 

eller 3D-perspektiver som redegjør for tiltakets omfang og påvirkning. 

 

Ved byggetiltak som overskrider 5000 m2 BRA kan kommunen kreve en enkel steds- og mulig-

hetsanalyse som redegjør for: 

 muligheter for å innpasse offentlige byrom/forbindelser i/gjennom området  

 muligheter for publikumsrettede funksjoner mot gater og byrom 

 muligheter for å styrke grønnstruktur, landskap, gate- og bebyggelsesstruktur 

 muligheter for bilparkering i eksisterende parkeringsanlegg i nærområdet, og fjerning av 

eventuell overflateparkering i planområdet og tilstøtende gater.  
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2. BEBYGGELSE OG ANLEGG,  
PBL §§ 11-7 nr. 1 og 11.10  
 

2.1 GENERELLE BESTEMMELSER TIL BYGGEOMRÅDER 

 

Arealbruk i byggeområder 

I tillegg til hovedformålet (for eksempel «bolig»), omfatter det enkelte arealformål eksisterende 

og nye grøntarealer, uteoppholdsarealer, internveier, parkering, tekniske anlegg og annen areal-

bruk som naturlig hører med til områdets anvendelse.   

 

Bebyggelsens plassering 

Bebyggelse kan oppføres i formålsgrense der hvor ikke annen byggegrense er fastsatt. Tett be-

byggelse (BYA = 50 % eller høyere) kan oppføres i nabogrense. Som hovedregel skal fasadeliv 

følge fortauslinje eller annet offentlig byrom, med mindre annen byggegrense er angitt.  

 

Minste boligstørrelse 

Nye boliger bør ikke være mindre enn 35 m2 BRA, ekskludert bodareal. Maksimum 25 % av byg-

ningens bruksareal tillates benyttet til ettroms leiligheter.  

 

Utnyttelsesgrad 

Utnyttelsesgraden er definert ved prosent bebygd areal (% BYA), kombinert med tillatt bygge-

høyde angitt som maksimal kotehøyde. Ved beregning av % BYA skal parkeringsplasser medtas 

som bebygget areal med 15 kvm pr. parkeringsplass. Maksimal grad av utnyttelse og høyder til-

lates kun dersom tiltaket samlet sett har en god helhetsløsning. 

 

Byggehøyder 

Kvartaler med ulike byggehøyder er inndelt i soner avgrenset av høydelinjer i plankartet. Sone-

nes avgrensing skal tolkes som retningsgivende, og endelig fastsettes i reguleringsplan.  

 

Tekniske takoppbygg 

Tekniske takoppbygg tillates å stikke inntil 3 meter opp over tillatt kotehøyde, og med maksimalt 

10 % av underliggende etasjeplan. Tekniske takoppbygg skal innebygges og inngå i den arkitek-

toniske utformingen. 

 

Krav til publikumsrettet virksomhet 

I sentrumskjernen bør det tilstrebes aktivt fasadeliv med publikumsrettet virksomhet i førsteeta-

sjer, herunder forretning, bevertning, kultur og tjenesteyting. Det er et mål at publikumsrettet 

virksomhet etableres i følgende gater: 
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Kategori 1 - Gågata, målsetning om 100 % aktivt fasadeliv i førsteetasje ved bruksendring og nybygg. 

Det tillattes kun besøksintensiv virksomhet innen forretning, bevertning, kultur og tjenesteyting.  

Kategori 2 

Målsetning om 80-100 % aktivt 

fasadeliv i førsteetasje på nye 

bygninger: 

 Heinrich Gerners gate (delvis) 

 Møllergata 

 Kongens gate (delvis) 

 Torggata 

 Dronningens gate 

 Prinsens gate 

 Ibsens gate 

 Th. Petersons gate 

 Storgata (delvis) 

 Rådhusgata (delvis) 

 Kirkegata (delvis) 

 Jeløgata 

Kategori 3 

Målsetning om 50 % aktivt 

fasadeliv i førsteetasje på 

nye bygninger: 

 Heinrich Gerners gate 

(delvis) 

 Gudes gate 

 Gate mellom Torggata 

og Prinsens gate 

 Prinsens gate 

 Storgata (delvis) 

 Skoggata 

 

Kategori 4 

Målsetning om 25 % aktivt fasadeliv i 

førsteetasje på nye bygninger. Alter-

nativt kan minimum 50 % av byg-

ningens bruksareal i førsteetasje til-

rettelegges for næringsvirksomhet.  

  Storgata (delvis) 

  Ny adkomst til Verket 

  Sundstredet 

  Kirkegata (delvis) 

  Fleichers gate 

  Kongens gate (nordre del) 

  Wulfsbergs gate 

  Gregers gate 

  Svaebakken 

  Kronprinsens gate  

  Holteløkka 

  Vogst gate (Rv 19) 

 

 

Utforming 

Det skal vektlegges god bokvalitet med hensyn til lys, oppholdsarealer, innsyn, materialbruk og 

forholdet mellom privat, felles og offentlig areal. 

 

I leilighetsbygg er det ikke tillatt med svalganger mot offentlig gate eller byrom. Balkonger mot 

offentlig gate/byrom er kun tillatt fra og med tredje etasje og oppover, og skal ikke krage mer 

enn 1 meter ut fra fasadelivet.  
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2.2 SENTRUMSFORMÅL (S-OMRÅDER) 

 

Sentrumsformål – definisjon 

Sentrumsformålet er et åpent formål innenfor kategoriene bolig, forretning (herunder bevert-

ning), kontor og tjenesteyting. Et areal avsatt til sentrumsformål kan inneholde én eller flere av 

de nevnte kategoriene. I kvartal S27 og S28 kan det etableres barnehage. 

  

For kvartaler i sentrumskjernen er det angitt maksimal andel boliger. Andelen skal beregnes 

samlet for hele kvartalet og inkludere eksisterende bebyggelse.  

 

Utnyttelse og funksjonskrav for det enkelte kvartal 

 

Kvartal % BYA Byggehøyde Andel bolig 

S1 100 % Kote +22 m 

 

25 % boligandel av totalt bruksareal 

S2 75 % Kote +22 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S3 85 % Kote +25 m 

 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S4 100 % Kote +22 m 

Kote +25 m 

Kote +31 m 

25 % boligandel av totalt bruksareal 

S5* 100 % Kote +22 m 

Kote +28 m 

25 % boligandel av totalt bruksareal 

S6* 100 % Kote +22 m 

Kote +28 m 

25 % boligandel av totalt bruksareal 

S7 90 % Kote +32 m 

Kote +25 m 

Kote +30 m 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S8* 100 % Kote +28 m 

 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S9* 100 % Kote +28 m 50 % boligandel av totalt bruksareal 

S10* 75 % Kote +30 m 

Kote +34 m 

Kote +39 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S11 75 % Kote +34 m 

Kote +39 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S12 100 % Som eksiste-

rende bebyg-

gelse 

 

Bolig ikke tillatt 

S13 75 % Kote +33 m 

Kote +35 m 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S14 75 % Kote +27 m 

Kote +30 m 

25 % boligandel av totalt bruksareal 

S15 90 % Kote +36 m 

 

 

S16 75 % Kote +27 m 

Kote +30 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S17 90 % Kote +22 m 

Kote +30 m 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S18 50 % Kote +13 m 

Kote +21 m 

 

S19 50 % Kote +18 m  

 

S20 75 % Kote +26 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S21 40 % Kote +18 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S22 40 % Kote +16 m 

Kote +18 m 

50 % boligandel av totalt bruksareal 
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S23 85 % Kotehøyde 

fastsettes i 

detaljregule-

ring med kon-

sekvensutred-

ning 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S24 100 % Kote +25 m 

Kote +28 m 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

S25 75 % Kote +25 m 

Kote +28 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S26 90 % Eksisterende 

bebyggelse 

skal legges til 

grunn 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S27 75 % Kote +18 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S28 40 % Kote +21 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S29 90 % Kote +18 m 

Kote +21 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S30 75 % Kote +18 m 75 % boligandel av totalt bruksareal 

S31 50 % Kote +40 m 

Kote +42 m 

75 % boligandel av totalt bruksareal 

S32 75 % Kote +42 m 

(Kote +64 m) 

50 % boligandel av totalt bruksareal 

 

*I kvartalene S5, S6, S8 og S9 bør fasader mot Dronningens gate, fra og med fjerde etasje og 

oppover, trekkes minimum 2,5 meter inn fra formålsgrensen. I kvartal S10 bør fasade mot Kong-

ens gate, fra og med femte etasje og oppover, trekkes minimum 2,0 meter inn fra formålsgren-

sen.  

 

Høyhusområde S32 

I kvartal S32 kan det tillates høyhus opp til angitt maksimal kotehøyde dersom bebyggelsen: 

 Ikke har dybde på mer enn 16 meter 

 Ivaretar gode solforhold og viktige siktlinjer  

 Vektlegger høy arkitektonisk kvalitet 

 Har god sammenheng med omgivelsene med hensyn til bebyggelse og gatestruktur. 

 

Dersom ny bebyggelse i kvartal S32 overstiger kote +42 meter, utløses krav til etablering av torg 

på minimum 700 m2. Torget skal være offentlig tilgjengelig og ligge i direkte tilknytning til Kong-

ens gate og Vogts gate. Bygninger i tilknytning til torget skal ha publikumsrettet virksomhet i 

førsteetasje og hovedinngang som henvender seg mot torget.   

 

 

2.3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING (OP-OMRÅDER) 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting – definisjon 

Formål avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting kan, med mindre annet er angitt i tabellen un-

der, benyttes til tjenesteyting, undervisning, kontor og/eller kultur- og idrettsaktivitet.  

 

I enkelte sentrumskvartaler tillates forretning (herunder bevertning) i tillegg til hovedformålene, 

som angitt i tabellen under. 

 

Utnyttelse og funksjonskrav for det enkelte kvartal 

 

Kvartal % BYA Byggehøyde Tillegg og begrensninger 

o_OP1 75 % Kote +32 m Forretning tillatt 

o_OP2 75 % Kote +32 m Forretning tillatt 

o_OP3 75 % Kote +39 m 

Kote +32 m 

Forretning tillatt 
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Kote +29 m 

o_OP4 100 % Eksisterende bebyg-

gelse skal legges til 

grunn 

Kun religionsutøvelse med tilhørende 

funksjoner er tillatt 

o_OP5-6 75 % Kote +31 m Forretning tillatt 

o_OP7 42 % Kote +33 m Kun religionsutøvelse med tilhørende 

funksjoner er tillatt 

o_OP8 

 

75 % 

 

Kote +12 m Forretning tillatt 

o_OP9 40 % Kote +8 m  

OP10 50 % Kote +40 m 

 

 

o_OP11 60 % Kote +52 m 

 

 

o_OP12 75 % Kote +43 m  

o_OP13 75 % Kote +39 m 

Kote +42 m 

 

OP14 35 % Kote +41 m Kun religionsutøvelse med tilhørende 

funksjoner er tillatt 

o_OP15 60 % Kote +45 m Kun trafo og idrettsformål med tilhøren-

de funksjoner er tillatt 

o_OP16 90 % Kote +45 m Kun idrettsformål med tilhørende funk-

sjoner er tillatt 

 

 

2.4 BOLIGFORMÅL (B-OMRÅDER) 

 

Boligformål – definisjon 

Formål avsatt til bolig skal primært benyttes til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Mindre 

næringsvirksomhet (forretning/kontor/tjenesteyting) kan tillates dersom dette ikke utgjør byg-

ningens primærfunksjon.  

 

For områdene B1 og B2 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for Ver-

ket, vedtatt 15.02.2010.  

 

For områdene B4-10, og B21-24 gjelder maksimalt tillatt gesims- og mønehøyder som vist i ta-

bellen under, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan. Høyder skal beregnes fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   

 

For område B28 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for Kanalområ-

det Nord - Jeløy, vedtatt 18.06.2012.  

 

For områdene B29 og B30 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for 

Glassverktomta, vedtatt 29.04.2003.  

 

For områdene B31 og B32 skal utnyttelsesgrad og høyder fastsettes i områderegulering for Ver-

ket, og iht. krav om felles planlegging, H810_6.  

 

Før øvrige områder gjelder utnyttelsesgrad som angitt i tabellen under:  
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Kvartal % BYA Byggehøyde 

B1-2 Plan for Verket Plan for Verket 

 

B3 60 % Kote +36 m 

 

B4-5 40 % Gesimshøyde 8 m 

Mønehøyde 9 m 

B6-10 60 % Gesimshøyde 8 m 

Mønehøyde 9 m 

B11 75 % Kote +30 m 

Kote +33 m 

B12 60 % Kote +39 m 

 

B13 60 % Kote +30 m 

Kote +36 m 

Kote +40 m 

B14 40 % Kote +40 m 

 

B15 50 % Kote +16 m 

 

B16-19 40 % Kote +18 m 

 

B20 25 % Kote +25 m 

 

B21-24 30 % Gesimshøyde 8 m 

Mønehøyde 9 m 

B25 50 % Eksisterende bebyggelse skal legges til 

grunn 

B26-27 60 % Eksisterende bebyggelse skal legges til 

grunn 

B28 Plan for Kanalområdet Nord - Jeløy Plan for Kanalområdet Nord - Jeløy 

B29-30 Plan for Glassverktomta Plan for Glassverktomta 

B31-32 Områderegulering for Verket Områderegulering for Verket 

 

Parkeringsanlegg i boligområder 

For frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med inntil 4 boenheter skal parkering skje på 

egen grunn. For konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med 5-9 boenheter bør par-

kering skje i fellesanlegg, fortrinnsvis i garasje/parkeringskjeller. For blokkbebyggelse med mer 

enn 9 boenheter bør parkering skje i fellesanlegg i parkeringskjeller eller parkeringshus.   

 

 

2.5 NÆRINGSVIRKSOMHET (N-OMRÅDER) 

 

Næringsvirksomhet – definisjon 

Næringsvirksomhet omfatter primært formålet industri med tilhørende kontor- og anleggsvirk-

somhet. Et areal avsatt til næringsbebyggelse kan ikke anvendes til annen virksomhet med mind-

re annet er spesifisert i tabellen under.  

 

Kvartal % BYA Byggehøyde Tillegg og begrensninger 

N1 30 % Kote +32 m  

N2 50 % Kote +32 m  

 

 

Parkering og uteareal 

Parkering og oppstilling av transportkjøretøy skal skje på egen grunn. Utearealer mot offentlig 

vei skal holdes ryddig, og skjermet.  
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Område N1 og N2 - Mølla 

Dersom eksisterende virksomhet opphører skal det etableres gang- og sykkelvei gjennom områ-

det.   

 

 

2.6 KOMBINERT FORMÅL (K-OMRÅDER) 

 

Kombinert formål  – definisjon 

Kombinerte formål omfatter en kombinasjon av formålene bolig, forretning, kontor og tjeneste-

yting. Et areal avsatt til kombinert formål kan inneholde to eller flere av de nevnte kategoriene. 

  

For enkelte områder er det avsatt minimum andel boliger. Andelen skal beregnes samlet for hele 

kvartalet og inkludere eksisterende bebyggelse.  

 

For område K1 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for Verket, ved-

tatt 15.02.2010. 

 

For områdene K2-4 skal formål, utnyttelsesgrad og høyder fastsettes i områderegulering for Ver-

ket, og iht. krav om felles planlegging, H810_6.  

 

For område K18-21 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i samordnet reguleringsplan 

for jernbane, riksveg og havn, vedtatt 02.09.1999. Planen gjelder fram til vedtatt områderegule-

ring for Sjøsiden.  

 

For område K22-28 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for Kanal-

området Nord - Jeløy, vedtatt 18.06.2012.  

 

For områdene K29-31 gjelder utnyttelsesgrad og høyder som fastsatt i reguleringsplan for Glass-

verktomta, vedtatt 29.04.2003.  

 

For område K32 skal formål, utnyttelsesgrad og høyder fastsettes i områderegulering for Sjøsi-

den, og iht. krav om felles planlegging, H810_7. 

 

For K33 gjelder samordnet reguleringsplan for jernbane, riksveg og havn, vedtatt 02.09.1999. 

Planen gjelder fram til vedtatt områderegulering for sjøsiden.  Området er avsatt til ferje og 

fremtidig byutvikling.  Utvidelse av eksisterende ferjeleie og tilhørende anlegg er tillatt. Når nytt 

ferjeleie er etablert innenfor område o_Havn/ferge, kan område K33 nyttes til byutvikling. Utvi-

delsen skal detaljreguleres før tiltaket kan bygges. 

 

For områder avsatt til kombinert formål er det kun tillatt med formålskombinasjoner som angitt i 

tabellen under.  

 

 

Kvartal % BYA Byggehøyde Formålskombinasjon Andel bolig 

K1 Plan for Verket Plan for Verket 

 

 

Forretning/ kontor/  

Tjenesteyting 

 

K2-4 Områderegule-

ring for Verket 

Områderegulering 

for Verket 

Områderegulering for 

Verket 

 

K5-9 75 % Eksisterende be-

byggelse skal leg-

ges til grunn 

Bolig/Forretning/Kontor 

/tjenesteyting 

  

50 % boligandel 

av totalt bruks-

areal i det enkel-

te felt 

K10 75 % Eksisterende be-

byggelse skal leg-

ges til grunn 

Bolig/Forretning/Kontor 

/tjenesteyting 

 

75 % boligandel 

av totalt bruks-

areal 

K11 75 % Kote +40 m 

 

Bolig/forretning/  

kontor/tjenesteyting 
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K12 80 % Kote +42 m Forretning/ kontor/  

tjenesteyting 

 

K13 60 % Kote +40 m  

Kote +44 m  

Kote +46 m 

Bolig/forretning/  

kontor/tjenesteyting 

75 % boligandel 

av totalt bruks-

areal 

K14 75 % Kote +30 m Forretning/ kontor/  

tjenesteyting 

 

K15 60 % Kote +30 m  

Kote +32 m  

Kote +34 m 

Kote +40 m 

Bolig/forretning/  

kontor/tjenesteyting 

25 % boligandel 

av totalt bruks-

areal 

K16 75 % Kote +32 m  

Kote +29 m  

Kote +26 m 

Bolig/forretning/  

kontor/tjenesteyting 

25 % boligandel 

av totalt bruks-

area 

K17 30 % Kote +26 m  

 

Bolig/forretning/  

kontor/tjenesteyting 

50 % boligandel 

av totalt bruks-

area 

K18-21 Plan for jernba-

ne, riksveg og 

havn 

Plan for jernbane, 

riksveg og havn 

Bolig/forretning/  

kontor 

75 % boligandel 

av totalt bruks-

areal 

K22-23 Plan for Kanal-

området Nord - 

Jeløy 

Plan for Kanalom-

rådet Nord - Jeløy 

Bolig/forretning/  

kontor 

 

K24 Plan for Kanal-

området Nord – 

Jeløy 

Plan for Kanalom-

rådet Nord – Jeløy 

Forretning/kontor/ 

industri 

 

K25-26 Plan for Kanal-

området Nord – 

Jeløy 

Plan for Kanalom-

rådet Nord – Jeløy 

Bolig/forretning/  

kontor 

 

K27 Plan for Kanal-

området Nord – 

Jeløy 

Plan for Kanalom-

rådet Nord – Jeløy 

Forretning/kontor  

K28 Plan for Kanal-

området Nord - 

Jeløy 

Plan for Kanalom-

rådet Nord - Jeløy 

Bolig/forretning/  

kontor 

 

K29-31 Plan for Glass-

verktomta 

Plan for Glassverk-

tomta 

Bolig/forretning/  

kontor 

 

K32 Områderegule-

ring for Sjøsi-

den 

Områderegulering 

for Sjøsiden 

Områderegulering for 

Sjøsiden 

 

K33 Områderegule-

ring for Sjøsi-

den 

Områderegulering 

for Sjøsiden 

Ferje/Områderegulering 

for Sjøsiden 

 

 

 

2.7 ENERGIANLEGG 

 

Mossefossen kraftverk, E1 

Området skal benyttes til kraftverk. Maksimalt tillatt % BYA = 75 %, og maksimalt tillatt bygge-

høyde 12 kote + 12 m. Området skal holdes ryddig og tiltalende.  

 

Transformatorstasjon, E2 

Området skal benyttes til transformatorstasjon. Maksimalt tillatt % BYA = 75 %, og maksimalt 

tillatt byggehøyde er kote +17 m. Området skal holdes ryddig og tiltalende.  
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3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
PBL §§ 11-7 nr. 2 og 11.10 
 

3.1 VEG 

Områder avsatt til veg er offentlige trafikkområder. Ved ombygging og nybygg skal det nærmere 

defineres hvilke funksjoner vegformålet skal inneholde, herunder kjøreveg, kollektivfelt, sykkel-

felt, gangareal, vegetasjon og sideareal. 

 

Ved utforming av veianlegg skal gående, syklende og kollektiv prioriteres. Det skal legges vekt 

på bymessig opparbeidelse, med universell utforming, fotgjengerkryssing i plan, høy material-

kvalitet, helhetlig design og bruk av vegetasjon.  

 

3.2 GANG- OG SYKKELVEG 

 

Gang- og sykkelveg på jernbanen, o_GS1 

Det skal undersøkes hvorvidt det er teknisk og økonomisk mulig å etablere en sammenhengende 

gang- og sykkelveg fra Verket til Sjøsiden på eksisterende jernbanelinje - herunder forholdet til 

dagens industrivirksomhet på Mølla. 

Inntil ny jernbanetrasé er tatt i bruk og eksisterende trasé er frigitt, er det ikke tillatt med annet 

formål enn jernbanedrift. 

 

Gang- og sykkelvegbro over Mosseelva, o_GS2-3 

Det skal etableres nye gang- og sykkelvegbroer over Mosseelva. Ved utforming av broanleggene 

skal det vektlegges høy materialkvalitet, tilpasning til det kulturhistoriske miljøet rundt elva, og 

universell utforming.  

 

3.3 PARKERING 

Områdene skal benyttes til parkering og samferdselsanlegg. Det skal sikres gode forhold for my-

ke trafikanter og tydelig skille mellom areal for gående, parkering og kjørebane. Større parke-

ringsflater skal brytes opp i soner adskilt med beplantning.  

 

3.4 RV 19 

Det skal planlegges ny trasé for Rv 19 innenfor den korridoren som er anvist i kartet. 

Når ny Rv 19 er etablert skal dagens trase gjennom sentrum omdannes til bygate hvor gående, 

syklende og kollektiv prioriteres. Gaten skal gis et grønt preg som understreker forbindelse mel-

lom Vansjø/Nesparken og sentrum/Sjøsiden.   

 

3.5 FRAMTIDIG FERGELEIE 

 I videre planarbeid skal det tas hensyn til etablering av ferjeleie innenfor området o_Havn/ferge 

som som angitt i plankartet.  

 

3.6 KRYSSING MELLOM NY RV 19 OG NY JERNBANE 

Det er en intensjon at løsningen for kryssing mellom ny trasé for Rv 19 og ny trasé for jernbanen 

skal være avklart i god tid før jernbaneutbyggingen starter. 

 

 

4. GRØNNSTRUKTUR 
PBL §§ 11-7 nr. 3 og 11.10 
 

4.1 FRIOMRÅDER 

 

Friområde, o_F1-5 

Friområder skal benyttes som offentlig tilgjengelige rekreasjonsområder. Etablering av gangveier 

og mindre anlegg for lek og opphold er tillatt såfremt hensynet til områdenes naturpreg, terreng 

og biologiske mangfold ivaretas.  
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4.2 PARKFORMÅL 

 

Rabben, o_Park1 

Området skal utvikles til et offentlig parkområde.  Parken skal inneholde aktiviteter rettet mot et 

bredt segment av befolkningen, herunder en gjennomgående sjøpromenade. Paviljonger for be-

verting, utsalg og kulturarrangementer kan tillates etter godkjenning av Moss kommune.  

 

Mosseelvas nordre bredde, o_Park2-4 

Området skal utvikles til et offentlig parkområde etter kriteriene listet opp under bestemmelse for 

hensynssone H570_2.  

 

Gjennom o_Park2 og o_Park4 skal parken sikres en gjennomsnittsbredde på 50 meter, og mini-

mum  15 meter fra elvekanten. Bebyggelse, anlegg eller private uteareal som trekkes nærmere 

elva enn gjennomsnittlig 50 meter må kompensere arealet. Kompensasjonen må skje som utvi-

delse, slik at det samlede, sammenhengende parkarealet er lik, eller større enn arealet avsatt i 

sentrumsplanen. Inntil 50% av arealet på Rabben, o_Park1, kan inngå i beregning av gjennom-

snittsbredde. 

 

Konventionsplassen, o_Park5 

Området skal utvikles til et offentlig byrom i overgangen mellom tilliggende gater og grøntområ-

der. Det skal legges vekt på helhetlig design og høy materialkvalitet.  

 

Nedre Bjerget, o_Park6 

Området skal være offentlig tilgjengelig, og det skal etableres en gjennomgående turvei fra Sto-

rebro til Nesparken.  Områdets naturpreg og biologiske mangfold skal tillegges særlig vekt ved 

tiltak i området.  

 

Nesparken, o_Park7 

Området skal videreutvikles som et offentlig parkområde. Arealer for idrett, rekreasjon og større 

arrangementer skal prioriteres. Paviljonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan til-

lates etter godkjenning av Moss kommune. Eksisterende, privat virksomhet i området tillates 

opprettholdt og vedlikeholdt.  

 

Bjerget, o_Park8-9 

Områdenes naturlige vegetasjon og terreng skal opprettholdes. Mindre tiltak knyttet til offentlig 

tilgjengelighet, opphold og lek er tillatt.   

 

Basartaket o_Park10 

Parken skal opprettholdes som et offentlig tilgjengelig område med mulighet for opphold. Gang-

forbindelsen til Basarbygningen skal ivaretas ved nye tiltak i området. 

 

Bryggeriparken, o_Park11 

Området skal utvikles til offentlig parkområde.  Den historiske hagen skal bevares og samspillet 

med fredet og bevaringsverdig bebyggelse skal opprettholdes. 

 

Kong Haakons plass, o_Park12 

Området skal opprettholdes som et offentlig, parkmessig opparbeidet byrom.  

 

Kirkeparken og Rådhusparken, o_Park13-15 

Området skal videreutvikles som et offentlig parkområde med funksjoner rettet seg mot et bredt 

spekter av befolkningen. Arealer for opphold, lek og kulturelle arrangementer, skal prioriteres. 

Tiltak og funksjoner skal tilpasses områdets karakter, og parkrommet skal ha høy arkitektonisk 

kvalitet på vegetasjon, byromsmøblement, anlegg og installasjoner. Kirkens funksjonelle og fy-

siske behov skal løses som en integrert del av parkrommet. Alle tiltak i parkene må tilpasses det 

omkringliggende kulturmiljøet. Paviljonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan tilla-

tes etter godkjenning av Moss kommune.  
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Storgata/Kirkegata, o_Park16 

Området bør opprettholdes som et offentlig, parkmessig opparbeidet byrom. Større trær bør be-

vares.  

 

Fleicherparken, o_Park18 

Fleicherparken, o_Park18, skal tilrettelegges for lek, opphold og kulturelle arrangementer. Pavil-

jonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan tillates etter godkjenning av Moss kom-

mune. 

 

Strandpromenaden, o_Park19-20 

Området skal opprettholdes som et offentlig tilgjengelig byrom, og ses som ledd i utviklingen av 

en sammenhengende sjøpromenade langs Sjøsiden, Kanalen, sentrum og Verket.  

 

 

Kanalparken og Bystranda, o_Park21-22 

Området skal ses som ledd i utviklingen av en sammenhengende sjøpromenade langs Sjøsiden, 

Kanalen, sentrum og Verket. Videre skal begge sider av Kanalen utvikles til et helhetlig, offentlig 

parkområde med funksjoner som retter seg mot et bredt spekter av befolkningen. Arealer for 

opphold, lek, bading og annen fysisk aktivitet, skal prioriteres. Alle tiltak må tilpasses det om-

kringliggende kulturmiljøet. Paviljonger for beverting, utsalg og kulturarrangementer kan tillates 

etter godkjenning av Moss kommune.  

 

Kanalen nordre og Jeløy, o_Park23 

Området skal være offentlig tilgjengelig, og ses som ledd i utviklingen av en sammenhengende 

sjøpromenade langs Kanalen. 

 

Rådhusaksen, o_Park24-25 

Områdene skal ha parkmessig opparbeidelse, være offentlig tilgjengelig, og utformes som del av 

et sammenhengende byrom fra rådhuset til Kanalen.  

 

Kleberget badepark, o_Park26 

Området skal ha parkmessig opparbeidelse, være offentlig tilgjengelig, og utformes med sikte på 

bading, opphold og lek.  

 

 

 

5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
PBL §§ 11-7 nr. 6 og 11.11 
 

5.1 FERDSEL 

Sjøområdene skal være åpne for ferdsel og skipstrafikk til offentlige og private kaier. Mossesun-

det skal være tilgjengelig for all gjennomgangstrafikk med fartøy som tillates med dybde, bredde 

og høydebegrensning i kanalen. Alle tiltak, herunder ankringssystemer i sjø, som kan påvirke 

fremkommelighet og sikkerhet krever godkjenning av offentlig myndighet. 

 

 

5.2 SMÅBÅTHAVN 

Tiltak i områdene krever godkjenning av offentlig myndighet for å ivareta hensyn til fremkomme-

lighet og sikkerhet. Tiltak skal være i henhold til avgrensing av arealformål.  

 

Det tillattes kun etablering av offentlige småbåtplasser innenfor områdene o_SB1 og o_SB2.  

 

I forbindelse med områderegulering for Verket kan et mindre småbåtanlegg i tilknytning til bolig-

område B32 vurderes. Anlegget skal konsekvensutredes. 

 

 

5.3 FRIOMRÅDER 

Tiltak som fremmer friluftsliv og rekreasjon kan tillates etter godkjenning fra offentlig myndighet.  
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6. HENSYNSSONER 
PBL §§ 11-8 
 

6.1 FLOMFARE, H320 

 

Vansjø og Mosseelva, H320_1-3 

Ny bebyggelse, eller vesentlig utvidelse eller underbygging av eksisterende bebyggelse, i områ-

dene langs Vansjø (kote +25 meter over havet) er ikke tillatt lavere enn kote +28 meter over 

havet, grunnet fare for flom. 

 

Mosseelva, H320_4-5 

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs Mosseelva lavere enn nivået for en 200-

årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det skal i forbindelse 

med nye byggetiltak langs Mosseelva kartlegges flomveier ved flom/blokkering ved Mossedam-

men og Store bro, herunder konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak.  

 

 

6.2 HØYSPENNINGSANLEGG, H370 

Byggegrense langs hovednett for el.forsyning er innarbeidet som hensynsone i arealplanen. 

Byggegrensen skal måles 10,5 meter fra masterekkenes senterlinje. 

 

 

6.3 BEVARING AV NATURMILJØ, H560 

 

Ålegraseng, H560_1 

Innenfor hensynsonen tillates ikke tiltak som medfører at vekstvilkårene for ålegras forringes, 

herunder endring i strømningsforhold, vannkvalitet, utfylling, tildekking, mudring og etablering 

av båtplasser.  

 

 

6.4 BEVARING AV KULTURMILJØ, H570 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

For kulturminner og kulturmiljø som inngår i reguleringsplan gjelder reguleringsplanens bestem-

melser foran sentrumsplanen.  

 

For kulturminner og kulturmiljø som ikke inngår i reguleringsplan, skal sentrumsplanens be-

stemmelser for sonene H570_1-8, legges til grunn. 

 

Generelt om hensynssoner H570 

I områder avmerket som hensynssone H570 bevaring kulturmiljø, bør kulturhistorisk verdifull be-

byggelse og byrom, herunder gater, plasser og grøntområder, søkes bevart.  Områdets særpre-

gede miljø og karakter bør være lesbart og videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende kvali-

teter.  

 

Alle planforslag og søknader om tiltak innenfor hensynssonene som berører verdier knyttet til 

kulturmiljø og kulturminner, skal forelegges antikvarisk myndighet. Ved nye tiltak innenfor hen-

synssonene, eller i områder som grenser inn mot hensynsoner, vil kommunen kunne kreve at det 

redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til områdets karakter og kulturmiljø, og hvordan 

verdiene i området kan ivaretas. 

 

Bevaring av enkeltobjekter 

For bevaringsverdig bebyggelse som ikke omfattes av reguleringsplan gjelder følgende:  

 Bygningene kan ikke endres i form eller størrelse.  

 Inngrep i takflater er ikke tillatt.  
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 Fasader og materialbruk skal opprettholdes. 

 Tilbakeføring til opprinnelig form eller materialbruk er tillatt.  

 Alle utvendige endringer skal forelegges for og godkjennes av antikvariske myndigheter. 

 

Bevaring av enkeltobjekter vedtas i kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kultur-

landskap i Moss kommune 2016-2027. 

 

 

Moss verk, H570_1 

Langs Moss verks nordre gateløp skal gatens tosidige bebyggelsesstruktur være lesbar og ret-

ningsgivende for nye byggetiltak. Skala, typologi og tetthet på ny bebyggelse skal ta utgangs-

punkt i eksisterende bebyggelse og søke å komplementere allerede bebygde områder. 

 

Høydedraget øst for Moss verk skal ivaretas som en grønn silhuett i bakkant av arbeiderboligene.  

 

Konventionsgården skal gis en markant plassering i bybildet ved utvikling av vei- og gatenett på 

Verket. Synlighet fra sentrum, fra enden av Kongens gate og videre gjennom Moss verk, skal 

opprettholdes. Ny bebyggelse i direkte tilknytning til gården skal underordnes gårdens skala og 

form.  

 

Mosseelva og Møllebyen, H570_2 

Mosseelva skal danne utgangspunkt for et helhetlig og urbant elverom fra Vansjø til Mossesun-

det. Ved utvikling av elverommet skal følgende forhold vektlegges: 

 Mosseelvas historiske betydning for byens tilblivelse og byvekst skal framheves og synliggjø-

res. Eksisterende kulturminner og kulturmiljø, herunder Konventionsgården, Møllebyen og 

tekniske anlegg i og ved elva, skal framstå som et sammenhengende og helhetlig miljø. 

 Ny bebyggelse skal henvendes til elverommet, og skal i samspill med eksisterende bebyggel-

se i Møllebyen utgjøre en tosidig og romlig avgrensing.  

 Langs elvebreddens nordside skal det etableres en sammenhengende ferdsels- og grøntkorri-

dor fra Storebro til Mossesundet. 

 Nye gater, plasser, grøntområder, brokonstruksjoner og andre tekniske anlegg skal gis en ur-

ban utforming med høy materialkvalitet. 

 

Det tosidige gate- og bygningsmiljøet langs H. Gerners gate skal bevares i form, skala og ut-

trykk. iht. gjeldende reguleringsplan.  Den historiske hagen, Bryggeriparken, skal bevares. 

 

Storgata/Tollboden/Kanalen nordre, H570_3 

Kanalen, herunder vannflaten, kaifronter, broer og tilliggende arealer skal inngå i et offentlig til-

gjengelig, urbant og helhetlig byrom. Den visuelle forbindelsen gjennom Kanalen skal ivaretas, 

og redegjøres for ved utforming av nye anlegg.  

 

Storgatas historiske karakter skal videreføres. Nye tiltak bør utformes med hensyn til eksisteren-

de bygningsmiljø, herunder skala, form, materialbruk og plassering langs gata og. Prinsippet om 

lav bebyggelse mot gata, og høyere i bakkant, bør legges til grunn.   

 

Rådhusaksen, inkludert byboligene langs Storgata, Chrystiehagen og parken på Fleicher brygge, 

skal ivaretas og styrkes som et sammenhengende og historisk bymiljø.  

 

Vincents Buddes plass/Øvre Torg, H570_4 

Eksisterende bygningsmiljøs eksteriør skal bevares, og utforming av gater og byrom skal gis et 

uttrykk som styrker områdets historiske lesbarhet gjennom materialbruk og funksjon 

 

Kirketorget og Rådhusparken, H570_5 

Eksisterende og ny bebyggelse skal styrkes som romlig og funksjonell ramme om parken med en 

enhetlig gesims og utadrettet virksomhet på gateplan. Kirkens og rådhusets visuelle dominans i 

bybildet skal opprettholdes og legges til grunn ved nye byggetiltak i kirkens omgivelser.  
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Thorneløkka, H570_6 

Det er ikke tillatt med fradeling av eiendommer. Områdets hageanlegg og bygningsmiljø skal 

opprettholdes, herunder fasadeuttrykk, størrelse og form. Nye byggetiltak, i form av tilbygg, på-

bygg, garasjer og uthus skal tilpasses hovedbygningens arkitektoniske uttrykk, form og skala.  

 

Områdets grønne preg skal opprettholdes, og større trær skal bevares. Den sammenhengende 

grøntstruktur i aksen mellom Jernbanegata og Rådhusparken, skal bevares.  

 

Langs Værlegata skal eksisterende bygningers eksteriør bevares, tilbakeføres, eller tilstrebes et 

historisk uttrykk for perioden bygningsmiljøet representerer. Nye byggetiltak utformes på bak-

grunn av områdets gate- og bygningsstruktur, størrelse, form samt farge- og materialbruk.  

 

Ved planlegging av ny jernbanetrasé må det vektlegges god tilpasning til den verneverdige be-

byggelsen i Værlegata nord for krysset Nyquists gate/Værlegata. 

 

 

Jernbanetraséen, H570_7 

Jerbanetraséens løp gjennom byen skal ivaretas som en sammenhengende og lesbar struktur i 

bybildet. Muligheten for å opprette gang- og sykkelvei på traséen skal vurderes. Det skal søkes å 

bevare deler av traséens tekniske anlegg og konstruksjoner som teknisk kulturminne 

 

Værlesanden, Kanalparken og Logns plass, H570_8 

Eksisterende, bevaringsverdig bebyggelse, anlegg, gater og byrom –bør bevares, tilbakeføres, el-

ler tilstrebes et historisk uttrykk for perioden(e) bygningen/anlegget representerer. Ny bebyggel-

se, gater, veier og byrom bør tilpasses eksisterende bymiljøs skala og struktur, og gis en bymes-

sig utforming.  

 

Kanalen, herunder vannflaten, kaifronter, broer og tilliggende arealer skal inngå i et offentlig til-

gjengelig, urbant og helhetlig byrom. Den visuelle forbindelsen gjennom Kanalen skal ivaretas og 

redegjøres for ved utforming av nye anlegg.  

 

 

6.5 KRAV OM FELLES PLANLEGGING, H810 

 

Krav til kvartalsvis reguleringsplan, H810_1-6 

I kvartalene markert S2, s 10, S21, S28, S29, S32 skal det foreligge samlet reguleringsplan før 

gjennomføring av tiltak. Mindre byggetiltak, som ikke faller inn under kravet om reguleringsplan, 

kan gjennomføres dersom tiltaket ikke vanskeliggjør helhetlig utvikling av området.  

 

Verket, H810_7 

Innenfor hensynssone H810_6 skal det utarbeides samlet områdereguleringsplan. Områderegule-

ringen skal minimum sikre følgende forhold: 

 et flerfunksjonelt byområde med boliger, arbeidsplasser, kultur og rekreasjon. Identitet og 

særpreg med utgangspunkt i områdets industrihistorie 

 arealer for offentlige byrom og parker, herunder på Rabben og langs sjøen. 

 ny veiforbindelse og gang- og sykkelveibroer over Mosseelva 

 sammenhengende park med gangforbindelse langs Mosseelvas nordre bredde 

 en offentlig sjøpromenade fra Mosseelva til Sandbukta 

 avklare muligheten for etablering av gang- og sykkelvei på jernbanetraseen.  

 god kollektivbetjening og et effektivt nettverk for gående og syklende 

 videreutvikle sentrumsaksen som en integrert del av området 

 en etappevis utvikling etter prinsippet om å bygge byen «innenfra og ut».  

 

Moss stasjon og sjøside, H810_8 

Innenfor hensynssone H810_7 skal det utarbeides samlet områdereguleringsplan. Planen kan ik-

ke utarbeides før ny Moss jernbanestasjon med tilhørende sporområder er avklart i regulerings-

plan. Områdereguleringen skal minimum sikre følgende forhold: 

 kompakt utvikling ved Moss stasjon, med hovedvekt på arbeidsplassintensive virksomheter. 

 variert sammensetning av byboliger, tilpasset ulike segmenter av befolkningen 
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 bymessig gate- og byromsstruktur 

 ny gang- og sykkelveibro over Kanalen 

 videreutvikling av Kanalparkens østre del til et helhetlig parkområde 

 en sammenhengende, offentlig sjøpromenade fra havna til Tollboden. Foruten Kanalparken 

skal det etablere ett eller flere parkområder i tilknytning til promenaden. 

 sammenhengende gang- og sykkelvei fra Moss sentrum mot Kleberget 

 en bymessig forbindelse fra Moss stasjon over Kransen til sentrum med vektlegging av gåen-

de, syklende og kollektivtransport 

 veiforbindelse til ferjen og havna fra ny rv 19 

 undersøkes og beskrives hvordan eksisterende Moss stasjon, godshuset og en sammenheng-

ende del av jernbanetraseen kan bevares som et helhetlig, og lesbart miljø i samspill med ny 

bebyggelse, vei- og gatestruktur.  

 

Eksisterende ferjeleie kan opprettholdes fram til nytt ferjeleie og ny Rv 19 er etablert.  

 

Havna, H810_9 

Innen hensynssone H810_8 skal det utarbeides en samlet områderegulerings-

plan. Områdereguleringen skal minimum sikre følgende forhold: 

 arealer for havnevirksomhet på land og i sjø, herunder behovet for utfylling. 

 muligheter for etablering av ny ferjekai 

 adkomst til Rv 19 for havne- og ferjetrafikk 

 godsspor for jernbanen og tilkobling ved nye Moss stasjon 

 arealer for friområde ved Kleberget Sentrumskjernen 

 Rockwools fabrikk er underlagt storulykkesforskriften som følge av bedriftens lagring av farlig 

gods. Det må vurderes om det er behov for arealmessige begrensninger i forbindelse med 

virksomheten. 
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VEDLEGG: 

REGULERINGSPLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE 
 

Planid. Navn Vedtatt Innhold 

119 Thorneløkka 13.01.77 1 ½ - 2 etasjer. Avkjørselssanering til Rv 

139 

 

Th.Petersonsgt., Gudesga-
te, Torggata, og 

Møllergata 

20.03.81 U=1,75. Etasjetall tilpasset nabobebyggelse. 

Krav om tomtedelingsplan. 

148 

 

Wulfsgate 2 og 4, Bjerget 3 06.09.82 Boliger: 2 etg+u.etg for parkering. 

Forretning: 1 etg+u.etg. Krav om bebyggel-

sesplan. 

154 

 

Vogtsgate, Skoggata og 

Herfølbakken 
28.04.83 Boliger: U=1,0. Allmennyttig: 

U=0,5. 4 etg mot Vogtsgate, for øvrig 2-3 
etg. Skoggt.36 er bevaringsverdig. Felles-
areal i midten av kvartalet. 

155 

 

Værlegata mellom 

Kransen og Nyquistsgt. 

28.04.83 2 etg i gatelinje/ nabogrense. 

Verneverdig bebyggelse. 

166 Skoggt.2 06.11.84 U=1,2. Max 16m takhøyde over terreng. 

181 Bjerget/Kongens gate 11.02.86 Ikke angitt utnyttelse eller høyder 

187 

 

Mølleområdet 24.06.86 BYA= 50%. 2 etg. Bolig og inntil 50% næ-

ringsformål. Næring i eksist. verneverdig be-

byggelse. 

200 

 

Kvartalet Skoggata, 
Fr.Nansensgt, Herfølbak-
ken, Kong Haakons Plass 

16.06.87 U=120%, 2-3 etg. 

223 

 

Torget, Kirkegata, 
Rådhusgata, Kransen, 

Fjordvegen, Nyquist-gate, 

Høienhaldgata, Vogts gt., 

Skoggata og Holteløkka 

20.09.90 Boliger: 2 etg+u.etg. TU=100% 
Bolig/ forretning: 3 etg+loft, TU=100% 

Forretning: 3 etg, TU=100% 
Rådhus: 3 etg. 

Krav om bebyggelsesplan. 

257 

 

Bjerget 23.03.98 Nye boliger. 1etg+loft+underetasje 

TU=100 og 140% 

Eksis. Boliger: 2 etg+underetg. 

TU=50%, 60% og 120% 

261 Sundbryggene 18.06.98  

270 

 

Justisbygget 10.06.99 TU=150%. 2 etasjer (3 mot riksveg) 

+u.etasje. Maks gesimshøyde 6,5 m, inntil 

kote 36. Bevaringsverdig trafo. Krav om 

utomhusplan. 

271 Samordna reguleringsplan 

for jernbane, vei, havn 

02.09.99 Bolig, forretning, bevaring, jernbane, havn, 

Rv 19 

276 

 

Sundstredet 2 20.11.00 BYA=50%. 3-4(evt.5)etasjer. Maks kotehøy-

de på møne: 15,60. Krav om bebyggelses-

plan. 

293 Kirkeparken videregående 

skole 

29.04.03  

294 Glassverket  29.04.03 Bolig, forretning, bevaring 100-150%TU 

323 Verket 15.02.10 Bolig, allmennyttig, bevaring 

327 Skoggata bo- og service-

senter    

13.12.10 Eldreboliger/sykehjem 

 

337 Kanalområdet nord 18.06.12 Bolig, forretning, industri, småbåthavn 

347 Skarmyra  28.10.13 Bolig 
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Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Moss kommune

2/2032/0/3

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Storgata 28B

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
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UTM-32

Kommuneplankart

Adresse: Storgata 28B

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



Tegnforklaring



Matrikkelrapport	(Datakilde:	Kartverket)

Moss	kommune:	Seksjon	0104-2/2032/0/3 Utskriftsdato:	24.04.2019	16:00

NORKART	AS,	Postboks	145,	1300	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	1	av	3

Eiendomsdata	(Seksjon)

Bruksnavn Beregnet	areal 0

Etablert	dato 25.04.1997 Arealmerknader

Oppdatert	dato 14.03.2017 Antall	teiger 0

Seksjonsformål Næringseksjon Tilleggsareal	(Bygg) True

Sameiebrøk 336/7466

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

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	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

Reseksjonering
Reseksjonering

20.06.2013
20.06.2013

13/2315

Reseksjonering
Reseksjonering

27.03.2008
31.03.2008

2/2032/0/1,	2/2032/0/2	
2/2032,	2/2032/0/3,	2/2032/0/4,	2/2032/0/5,	2/2032/0/6,
2/2032/0/8,	2/2032/0/9,	2/2032/0/10,	2/2032/0/11

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

OIE	EIENDOM	AS
S916140673

Hjemmelshaver	(H)
1/1

Floodmyrvegen	23
3946	PORSGRUNN

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Annet	enn	bolig Storgata	28B U0102 2/2032/0/3 0 0 0 0

Adresse

Vegadresse:	Storgata	28	B

Poststed 1531	MOSS Kirkesogn 02040101	Moss

Grunnkrets 502	MOSSESUNDET	ØST Tettsted 31	Moss

Valgkrets 1	SENTRUM

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato

1 145745179 Kontor-	og	adm.bygning	rådhus	(311) Tatt	i	bruk	(TB)

1:	Bygning	145745179:	Kontor-	og	adm.bygning	rådhus	(311),	Tatt	i	bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Omsetning	og	drift	av	fast	eiendom	(L) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet

Kulturminne Nei BRA	Totalt

Adressetilleggsnavn:
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Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Ja BTA	Annet

Vannforsyning Tilkn.	off.	vannverk BTA	Totalt

Avløp Offentlig	kloakk Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter 44

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 21.06.2006

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Annet	enn	bolig Storgata	28B H0104 2/2032/0/8 0 0 0 0

Annet	enn	bolig Storgata	28B H0103 2/2032/0/6 0 0 0 0

Annet	enn	bolig Storgata	28B H0102 2/2032/0/5 0 0 0 0

Annet	enn	bolig Storgata	28B H0101 2/2032/0/4 0 0 0 0

Annet	enn	bolig Storgata	28B U0101 2/2032/0/1 0 0 0 0

Annet	enn	bolig Storgata	28B U0102 2/2032/0/3 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0511 2/2032/0/56 83 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0510 2/2032/0/55 71 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0509 2/2032/0/54 83 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0508 2/2032/0/53 74 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0507 2/2032/0/52 78 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0506 2/2032/0/51 86 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0505 2/2032/0/50 88 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0504 2/2032/0/49 103 4 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0503 2/2032/0/48 88 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0502 2/2032/0/47 91 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0501 2/2032/0/46 82 5 1 1 Kjøkken

Bolig Storgata	28C H0411 2/2032/0/45 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0410 2/2032/0/44 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0409 2/2032/0/43 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0408 2/2032/0/42 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0407 2/2032/0/41 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0406 2/2032/0/40 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0405 2/2032/0/39 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0404 2/2032/0/38 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0403 2/2032/0/37 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0402 2/2032/0/36 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0401 2/2032/0/35 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0311 2/2032/0/34 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0310 2/2032/0/33 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0309 2/2032/0/32 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0308 2/2032/0/31 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0307 2/2032/0/30 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0306 2/2032/0/29 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0305 2/2032/0/28 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0304 2/2032/0/27 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0303 2/2032/0/26 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0302 2/2032/0/25 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0301 2/2032/0/24 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0211 2/2032/0/23 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0210 2/2032/0/22 0 0 0 0

ts
Utheving

ts
Utheving

ts
Utheving

ts
Utheving

ts
Utheving
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Bolig Storgata	28C H0209 2/2032/0/21 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0208 2/2032/0/20 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0207 2/2032/0/19 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0206 2/2032/0/18 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0205 2/2032/0/17 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0204 2/2032/0/16 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0203 2/2032/0/15 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0202 2/2032/0/14 0 0 0 0

Bolig Storgata	28C H0201 2/2032/0/13 0 0 0 0

Etasjer

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

H05 11 0 0 0 0 0 0

H04 11 0 0 0 0 0 0

H03 11 0 0 0 0 0 0

H02 11 0 0 0 0 0 0

H01 0 0 0 0 0 0 0

U01 0 0 0 0 0 0 0

Seksjonert	eiendom:	Grunneiendom	2/2032

Bruksnavn Beregnet	areal 3471.9

Etablert	dato 09.10.1947 Historisk	oppgitt	areal 3400,10009765625

Oppdatert	dato 29.10.2013 Historisk	arealkilde Ikke	oppgitt	(0)

Bruk	av	grunn (	) 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:

Teiger

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

Eiendomsteig 6589858.22 594176.29 0 Ja 3471.9

Rapportmal:	'matrikkel'	Versjon:	'27112017.1'	©	Norkart	AS
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Vegstatuskart	for	eiendom	0104	-	2/2032//3

Utskriftsdato:	24.04.2019

30	m

©	2016	Norkart	AS/Geovekst	og	kommunene/OpenStreetMap/NASA,	Meti
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6. KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BESTEMMELSER 

1.1 Plankrav  (pbl §11-9,1)

Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens
§ 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m,
samt fradeling til slike formål, kan ikke finne sted før
området inngår i en reguleringsplan. 

1.1.1 Områder for kombinert bebyggelse og anlegg

For utviklings – og omformingsområder avsatt som
områder for kombinert bebyggelse og anlegg, skal det
utarbeides samlet områdereguleringsplan for hvert av
delområdene:

A   1- 4 – delområder i Kambobyen

B   Grindvold

C  1-2 - Kanalen nord og jernbane- og havneområde 

D  Høyden - Varnaveien (avlastingsområde for handel)

1.1.2 Kjøpesenter

Kjøpesenter tillates bare anlagt innenfor Moss
bysentrum som avgrenset i planen. Etablering av
kjøpesenter skal bidra til å styrke eksisterende
bysentrum og effektiv arealbruk. Det skal legges vekt
på å utvikle et kompakt handelssentrum med 
akseptable gangavstander.

1.1.3 Avlastningsområder for handel som ikke passer i
bysentrum

Innenfor avlastningsområdet Høyda og Varnaveien,
som i Moss kommune er definert gjennom 
kommunedelplanen for området, kan avsatte 
forretningsområder reguleres til forretningsformål for
plasskrevende varer - d.v.s. trelast/byggevarer,
gartneri/hagesentre, biler/motorkjøretøy, hvitevarer og
møbler. Kommunedelplanen for Høyda og Varnaveien
gjelder så langt den ikke er i strid med denne 
definisjonen av begrepet forretningsformål.  

1.1.4 Fortetting

Fortetting og omforming av eksisterende bygge-
områder for øvrig skal skje i henhold til
detaljreguleringsplan.

1.1.5 Unntak fra plankravet

Unntak fra plankravet for fortetting kan i eksisterende
boligområder med åpen småhusbebyggelse være 
oppføring av ny bebyggelse og deling av enkelttomter
der særlige natur-, landskaps- eller bygnings-
miljøhensyn ikke er til hinder for det. Ved slik
tomtedeling skal det normalt ikke oppstå tomter under
500 m2. Bebyggelsen skal være åpen og innordnes
avstandsbestemmelser og tilpasses strøkskarakteren.
Maksimal grad av utnytting er 35%BRA for hver 
eiendom.  For beregning av bruksareal under terreng
gjelder at plan som har himling lavere enn 0,5m over
terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke
medregnes i bruksarealet. For plan som har himling
mellom 0,5 og 1,5m over terrengets gjennomsnittsnivå,
regnes 50% bruksareal.

1.2 Utbyggingsavtaler (pbl §11-9,2)

Det skal inngås utbyggingsavtale etter kap.17 for
planer og prosjekter som gir utbygging på mer enn 20
boenheter eller næringsbygg og offentlige institusjoner
på mer enn 2000m2 (BTA). For prosjekter under disse
grenseverdiene skal utbyggingsavtale vurderes i hvert
enkelt tilfelle.

a. Føringer for utbyggingsavtalers innhold, kvalitet,
omfang mv gis bl.a. i: kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner,
vann- avløp- og renovasjonsplaner, barnehageplan,
pleie- og omsorgsplan, samt VA-norm og veinorm.

b. Hovedprinsippene er at utbygger skal bekoste alle
nødvendige tekniske og grønne infrastrukturer innenfor
planområdet: vei/parkering/gang- og turveier, vann og
avløp, energi, lekeplasser/parker/friområder og frilufts-
områder.

c. Standard på teknisk infrastruktur skal sikre
målsettinger for estetisk utforming.

d. Fordeling av boligtyper og boligstørrelser skal
ivareta befolkningens behov og ønsker og sikre like
levekår i bydelene.

Utbyggingsavtaler skal inngås samtidig med planlegg-
ing av større byutviklingsområder for å sikre effektiv
gjennomføring og kostnadsfordeling.  

1. Generelle bestemmelser
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1.3 Teknisk infrastruktur, krav om 
fjernvarmetilknytning (pbl 11-9,3)

Innenfor konsesjonsområder for fjernvarme skal nye
bygninger som oppføres eller eksisterende bygninger
hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes
fjernvarmeanlegget.
De som har tilknytningsplikt må installere internt fordel-
ingsnett for vannbåren varme, slik at bygget fullt ut kan
dekke sitt varmebehov ved fjernvarme.
Rene lagerbygg og parkeringshus er unntatt fra til-
knytningsplikten.

1.4 Rekkefølgebestemmelser (pbl §11-9,4)

I fremtidige byggeområder kan utbygging ikke finne
sted før tekniske anlegg som vei, vann-, avløps- og
elektrisitetsforsyning, grønnstruktur lekeplass, 
uteoppholdsareal, støyforebyggende tiltak og
nødvendige samfunnstjenester som skoletilbud og
gang- og sykkelstier er etablert. Kommunen vil benytte
seg av utbyggingsavtaler med grunneiere og 
utbyggere for å formalisere forholdene rundt dette.

Rekkefølge og utbyggingstempo kan fastsettes i 
kommunens boligutbyggingsplan ihht. kommunale 
tjenester og arealforvaltning, og tas inn i regulerings-
planer og utbyggingsavtaler.
Næringsområdet beliggende rett vest for Moss 
Pukkverk kan utbygges på følgende måte:

- vest/ nordvest for den ferdigutviklede delen av 
Pukkverket hvor det allerede er etablert 
næringsvirksomhet. 

- på resten av feltet mot syd etter at det er båndlagt 
et område mot Pukkverket som fanger opp 
behovet for skjerming fra Pukkverkets drift, jf 
skjermingsbeltet mellom Pukkverket og området 
E4. 

Båndleggingen opphører når pukkverksdriften i denne
delen er etablert på et så lavt nivå (kotehøyde) at støy-
og støvplager etter avbøtende tiltak er akseptable, jf
også normverdiene i forurensingsforskriften samt
veileder T – 1442.
Gjennomføringssoner angitt som H 800_1 (mellom
Noregårdene) og H 800_2 (Kambo Vest) skal først
vurderes for utbygging etter planperiodens utløp.

1.5. Krav til bygg og anlegg (pbl§11-9,5)

1.5.1 Universell utforming

I all plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres
for hvordan universell utforming er ivaretatt.
Prinsippene for universell utforming skal følge de til 
enhver tid gjeldende krav i teknisk forskrift.
Ved regulering av nye byggeområder skal alle
publikumsbygg, samt en fastsatt andel av nye 
boenheter i henhold til utbyggingsavtale ha trinnfri 
adkomst og alle hovedfunksjoner på ett plan. Det skal
særlig legges vekt på å legge til rette for universell 
utforming i områder og bygninger som er offentlig 
tilgjengelige.

Ved utbygging og gjennomføring av tiltak til 
allmennyttige formål skal det sikres god tilgjengelighet
til bygninger, anlegg og uteoppholdsarealer for alle 
befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede,
orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygninger og
anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår
av så stor del av befolkningen som mulig i samsvar
med gjeldende tilgjengelighetskriterier. 

1.5.2 Lekeplasser og uteoppholdsarealer

Arealer som er avsatt for, i bruk som eller egnet til lek,
tillates bare omdisponert når det skaffes fullverdig 
erstatning. Både dagens og framtidige behov for 
lekeareal skal vektlegges.

Ved boligbebyggelse skal det for hver boenhet
avsettes minst 30 m2 tilfredsstillende uteareal for 
opphold og lek. For boligbebyggelse med mer enn 4
boenheter skal det i tillegg opparbeides nærlekeplass
på minst 100 m2 pr. 25 boenheter i umiddelbar nærhet
til boligene. For boligbebyggelse med mer enn 25 
boenheter skal det i tillegg anlegges kvartalslekeplass
på minst 1,5 daa pr. 150 boenheter. Maksimal avstand
til bolig skal ikke overstige 200 meter. 

Uteoppholdsarealer for felles bruk skal være mest
mulig sammenhengende og plasseres der solfor-
holdene er best, være egnet både sommer og vinter,
og være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensing.
Arealene skal opparbeides for opphold, rekreasjon, lek
og spill for alle aldersgrupper og adkomst og arealer
skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming.  Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn
5m medregnes ikke i dekning av arealkrav. 
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Uteoppholdsarealer for felles bruk skal som hoved-
regel lokaliseres på terreng, men kan lokaliseres på
takflater i bysentrum, samt i områder med bebyggelse
med blandet  formål dersom det kan ivaretas god 
tilgjengelighet fra  omgivende  veier og plasser.

Opparbeidelse  av fellesarealer og adkomst  skal være
ferdigstilt før det kan gis ferdigattest for bolig-
bebyggelsen.

1.5.3 Skilt og reklame

Skilt og reklame på bygninger skal ha tilknytning til
virksomhet i bygningen og ha moderat størrelse, 
utforming og farver.  Innretninger med skiftende 
reklame tillates vanligvis ikke. Takreklame som helt
eller delvis stikker opp over gesims, er ikke tillatt. Ved
plassering av skilt på bygning, innhegning e.l. skal 
utforming, farge og plassering tilpasses og under-
ordnes byggverkets fasade, og skilt som ved sin 
størrelse, farge eller utforming virker skjemmende i 
forhold til omgivelsene kan forbys. I områder med
verneverdig bebyggelse eller anlegg, og i områder
med verdifullt landskap, kan kommunen sette 
bestemte krav til utforming og størrelse. På fredede og
vernede bygninger tillates bare uthengsskilt eller
mindre skilt på veggen for angivelse av virksomhet i
bygningen.

I boligstrøk tillates ikke lysreklame eller større reklame-
innretninger. Mindre reklame for virksomhet i bygning
som betjener strøket kan tillates. Reklame som etter
kommunenes skjønn virker sjenerende for beboerne i
strøket kan forbys.

Skilt, reklameinnretninger, reklamemarkiser eller 
lignende må ikke hindre ferdsel på veg eller annen 
offentlig grunn eller være til fare for omgivelsene. Skilt
og reklameinnretninger må ikke komme i vegen for
eller hindre innsyn til trafikkskilt eller andre offentlige
skilt. Fri høyde under uthengsskilt skal være minst 2,5
meter og fremspringet maksimalt 1 meter. 
Fremspringet tillates ført frem til 0,5 meter fra ytterkant
av fortau.
Frittstående reklame og flagg/vimpler skal unngås.

1.5.4 Parkering

For bebyggelsens behov avsettes parkeringsplasser
på egen grunn eller fellesareal etter følgende 
bestemmelser:

a. For boligbebyggelse kreves 2 plasser pr. boenhet. 
En plass pr, boenhet skal kunne være i garasje. For 
boliggrupper med mer enn 4 boenheter kan kravet 
reduseres til 1,5 plasser pr. boenhet i felles løsning. 
I sentrale strøk med offentlige parkeringsanlegg i 
umiddelbar nærhet er kravet 1 plass pr. boenhet.

b. For forretnings- og kontorlokaler kreves 1 plass pr. 
50 m2 BRA. I tillegg kommer plass for lasteareal for 
vare- og lastebiler.

c. For industri- og lagerbygninger kreves 1 plass pr. 
100m2 BRA.

d. For spisesteder, hotell, idrettsanlegg bensinstasjon, 
forsamlingslokale og lignende, bestemmes antall og 
inn- og utkjøringsforhold av kommunen i det enkelte 
tilfelle.

e. Gatekjøkken, kiosk og lignende skal ha 4 plasser pr. 
salgsluke.

f. Kommunen kan i spesielle tilfelle i sentrale bydeler 
godkjenne at parkeringsplasser helt eller delvis 
anlegges på annen eiendom i rimelig nærhet. Det er 
en forutsetning at rett til parkeringsplassene 
tinglyses som heftelse på eiendommen.

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for biloppstil-
lingsplasser på egen grunn eller fellesareal blir inn-
betalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for
bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret be-
stemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde.

1.5.5   Utnytting av boligmassen (jfr. pbl §31-6)

Det må foreligge tillatelse fra kommunen for:

a. å omdanne eller ta i bruk bolig til forretnings-
lokale, herunder hotell eller annet herberge

b. å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når 
bygningen

1. er ekspropriert av det offentlige, eller

2. ligger innenfor det området som er regulert til 
bebyggelse og anlegg, jfr. §12-5 nr.1, det er 
gitt bestemmelser om fornyelse, jfr. §12-7, og 
er ervervet av kommunen eller andre som 
med kommunestyrets samtykke skal stå for 
fornyelsen.
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c. å slå sammen boliger eller dele opp boenheter til 
hybler

d. annen ombygging av bolig enn den som omfattes 
av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at 
boenheter må fravikes.

1.6 Miljøkvalitet (pbl §11-9,6)

1.6.1 Flom

For ny bebyggelse langs sjøen skal laveste tillatte
kotehøyde for ferdig gulv være 2,5 m.o.h. 

Ny bebyggelse eller vesentlig utvidelse eller 
underbygging av eksisterende bebyggelse i områdene
langs Vansjø (kote +25 moh) er ikke tillatt lavere enn
kote +28 moh, grunnet fare for flom.

1.6.2 Støy

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T-1442) eller retningslinjer
som senere måtte erstatte denne skal legges til grunn
ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager) og støyende virksomheter. Om nødvendig
skal avbøtende tiltak gjennomføres.

Områder utenfor gul og rød hensynssone for støy:
Ved planlegging og oppføring av ny bebyggelse til
støyfølsomt bruk som ligger tydelig utenfor rød og gul
hensynssone for støy, behøves ikke støyfaglig 
utredning. 
Dersom det aktuelle området er utsatt for støy fra
andre støykilder som gir grunn til å tro at grensever-
diene for gul støysone overskrides, skal det likevel 
utarbeides en støyfaglig utredning.

Gul hensynssone for støy:
For byggeområder som ligger i gul støysone, skal det i
plan- og byggesaker utarbeides en støyfaglig utredning
og nødvendige støyreduserende tiltak skal være utført
før området kan utnyttes til støyfølsom bruk. 
Utredningen må dokumentere at krav vedrørende
innendørs støynivå iht. teknisk forskrift oppnås.

Rød hensynssone for støy:
I rød støyhensynssone tillates ikke oppført ny be-
byggelse til støyfølsom bruk.  Gjenoppbygging, om-
bygging og utvidelse av bebyggelse til støyfølsom bruk

kan tillates, men ikke slik at antall bruksenheter økes.
Støy fra tekniske installasjoner og næringsvirksomhet i
form av varelevering, musikkaktiviteter og lignende,
skal for berørte boliger tilfredsstille kravene som stilles
til støy fra tekniske installasjoner i Norsk standard NS
8175, tabell 4 klasse C.

Avvik fra anbefalingene i rød og gul sone:

Sentrumsområder og kollektivknutepunkter 

I sentrumsområder og tettsteder, spesielt rundt
kollektivknutepunkter hvor det er aktuelt med høy 
arealutnyttelse, kan det vurderes å tillate oppføring av
ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor
rød sone og/eller avvik fra grenseverdiene i tabell 2 i
gul sone. 

Andre typer avvik 

I enkelttilfeller kan det vurderes å tillate gjenopp-
bygging, ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger i rød sone dersom det ikke blir etablert flere
boenheter. Kommunen kan også regulere eksisterende
boliger i rød sone til boligformål. Slike avvik bør alltid
være begrenset til enkeltbygninger. Andre unntak fra
de anbefalte grenseverdiene skal ikke gis med mindre
det foreligger særlige grunner.

Støy fra flere kilder. 

I utbyggingsområder som ligger i områder berørt av
flere støykilder (som vegtrafikk- og flystøy m.v.) er det
anbefalt en reduksjon av støygrensen med 3 dB. I slike
områder kreves det støyrapport på reguleringsplannivå
som dokumenterer at støykravene gitt i veileder 
T- 1442 er oppfylt. 

Støy fra bygge og anleggsvirksomhet. 

Støygrensene i tabell 4 i retningslinjen T-1442; 
Behandling av støy i arealplanlegging for støy fra
bygge- og anleggsvirksomhet skal gjelde for driftstid
mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av
støygrensene ved lengre driftstid, jfr. tabell 6 i 
retningslinjen.

1.6.3. Stråling og radon

Stålevernforskrift stiller krav om at all eksponering skal
holdes så lav som praktisk mulig. For boliger, skoler og
barnehager i framtidige byggeområder og ved nyetab-
lering eller oppgradering av høyspentanlegg skal det
elektroniske magnetfeltet i bygningen ikke overskride
0,4 mikrotesla. 
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All ny bebyggelse beregnet for varig opphold (bolig- og
fritidsbygg, skoler, barnehager og arbeidsplasser) skal
prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak
iht. forskrift om tekniske krav (TEK). Bygninger skal ha
radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når
radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. . 

1.6.4 Estetikk, steds- og landskapstilpasning 

Byggverk skal gis en tidsmessig og god estetisk 
utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart,
og i samspill med eksisterende bygde og naturgitte
omgivelser. Byggverk skal tilpasses landskap og 
eksisterende bebyggelse på en funksjonell og 
meningsfylt måte som fremmer sammenhenger og 
historisk tilknytning og forståelse. 

For utforming av nye bygninger og andre større tiltak
kreves arkitektfaglig kompetanse for arkitektur-
prosjektering.

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning der 
bygninger tilpasses terrenget, ikke omvendt. Utbygging
bør konsentreres til naturlige landskapsrom slik at 
inngrep i landskapsbildet minimeres. I skrånende
terreng bør bygningens lengderetning som hovedregel
følge koteretningen. Omfattende fyllinger og andre 
betydelige terrenginngrep skal unngås. Det skal legges
vekt på å bevare landskapssilhuetter.

Estetisk redegjørelse

Søknader om byggetillatelse skal dokumentere bygge-
tiltakets forhold til omgivelsene og  den faglige 
begrunnelse for estetisk utforming , materialbruk og
fargesetting, samt skilt- og belysningsplan for større
prosjekter. For ny bebyggelse til erstatning for 
eksisterende skal det av hensyn til stedstilpasning også
redegjøres for riving kontra istandsetting og om 
tilpasning til gjenværende bebyggelses gesims-/møne-/
byggehøyder og fasadeuttrykk.  Alle fasademessige 
tiltak og synlige tekniske installasjoner skal framgå av
søknadsdokumentasjonen. 
Ved store tiltak eller tiltak av stor estetisk betydning for
det offentlige rom skal byggesøknad legges fram for
behandling i teknisk utvalg.

1.6.5 Byggeforbud i 100 meters beltet langs sjø og
vassdrag.

For områder langs sjø og vassdrag inntil 100 m fra

strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomavstand tillates det ikke utført tiltak. Forbudet
gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygnings-
loven (jf. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), også 
midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og
anlegg, herunder flytebrygger, campingvogner, bobiler,
partytelt, husbåter, bøyer og lignende. Forbudet gjelder
ikke i områder avsatt til bebyggelse og anlegg med
plankrav. 

Vassdrag 
Kantvegetasjon i en bredde på 10 meter mot vassdrag
skal bevares. Badebrygger som er åpne for all-
mennheten samt enkle tiltak for fremme av friluftsliv kan
tillates etter søknad

1.6.6. Kvikkleire og marine avsetninger

I områder under marin grense der kvikkleireskredfaren
ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av regulerings-
plan, eller ved byggesaksbehandling i LNF-områder,
gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleire-
skredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i plan-
området må områdestabiliteten for faresonen for
kvikkleireskred dokumenteres. Vurderingen må også 
inkludere eventuelle deler av kvikkleireskredsonen som
ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon
fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende
sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må
komme fram hva den beregnede områdestabiliteten er
per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres.
Eventuelle risikoreduserende tiltakt må beskrives og
virkningen av dem dokumenteres. Sikkerhetsnivå er gitt
i byggteknisk forskrift (TEK 10), § 7-3.

1.7 Bevaring av bygninger og kulturmiljø

Ny bebyggelse skal utformes slik at den ikke blir
dominerende eller skjemmende i forhold til bevarings-
verdige eller fredete bygninger, bygninger og
kulturmiljøer.

For bygninger innenfor kap. ”kulturmiljø boligområder” i
Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og
kulturlandskap 2009-2021, skal alle byggetiltak
vurderes spesielt med hensyn til kulturhistorisk og ar-
kitektonisk verdi.  Disse områdene er vist som hensyns-
sone c på kartet.
Automatisk fredete kulturminner er vist i plankartet med
rune-R. Vedtaksfredete / forskriftsfredete bygninger og
anlegg er vist i plankartet med FKM.
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2.1 Bebyggelse og anlegg

Arealer for byggeformål skal utnyttes effektivt.

2.1.1Byggeområder for næring 

Ved regulering av nye næringsarealer skal lokalisering
av arealene være avgjørende for fastsettelse av 
funksjon og formål, med sikte på å oppnå effektiv 
arealutnyttelse og redusere transportbehovet.
Næringsvirksomhet med mange ansatte bør etableres
ved kollektivknutepunkt, og virksomheter med få 
ansatte og mye vare- og godstransport bør lokaliseres
ved hovedvegnett, godsterminal eller havn.  

I regulerings- og byggesaker skal det redegjøres for
bruk av utearealer. Eventuelle store grå arealer skal
søkes brutt opp og skjermet med vegetasjon.
Parkeringsarealene bør inneholde innslag av
trevegetasjon som kan bryte opp flatene og være
romdannende.

Utelagring av materialer, bildekk, søppelkontainere og
lignende som kan virke skjemmende for omgivelsene,
kan bare tillates dersom funksjonene skjermes med
vegetasjon, gjerde eller overdekning med tak. 
Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen og
gjennomføres samtidig med bebyggelsen.

2.1.2 Byggeområder for boliger

Oppføring av boligbebyggelse i nye byggeområder og
fortetting i eksisterende byggeområder skal skje etter
reguleringsplan, med unntak som beskrevet i §1.1.5 for
eksisterende åpne småhusområder, samt for 
garasjebygg i boligområder med åpen småhus-
bebyggelse etter følgende bestemmelser:

Garasjer med innkjøring vinkelrett på vei skal normalt
plasseres med 5m avstand fra eiendomsgrense mot
kommunal eller privat vei.  

Dersom strøkskarakteren ikke tilsier noe annet kan
frittliggende garasjer under 50m2 BRA normalt tillates
plassert inntil 1m fra eiendomsgrense mot kommunal
eller privat vei dersom innkjøring er parallell med veien,
samt 1m fra tomtegrense mot nabo.  Det er en 
forutsetning at plasseringen ikke kommer i konflikt med
alletrær, siktlinjer og andre trafikksikkerhetshensyn.
Garasjer plassert nærmere eiendomsgrenser enn 4m
kan ikke ha knevegg eller målverdig areal over 
garasjeplanet, og  gesimshøyde inntil 2,5m og
mønehøyde inntil  4,5m.

2.2 Grønnstruktur (pbl § 11-10  nr. 1 og 2)
Innenfor områder avsatt som grønnstruktur kan det
legges tilrette for friluftsliv. 

2.3  Landbruk, natur- og friluftsområder 
(pbl § 11-11 nr. 1)

Innenfor LNF-områdene vil det utover bebyggelse i
samsvar med disse bestemmelser, ikke være tillatt
med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som
har direkte og nødvendig tilknytning til landbruks-
næringen.

Tiltak for landbruket skal plasseres slik at de passer
best mulig inn i kulturlandskapet, herunder innpassing
til eksisterende bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn
ferdsel, og skal fortrinnsvis ikke plasseres på dyrket
mark. Plassering skal ikke være i konflikt med biologisk
mangfold eller prioriterte naturtyper 
(jf. Naturmangfoldloven). 

Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag der det er 
alternative lokaliseringer på eiendommen. 

Tillatelse til oppføring av kårbolig tillates bare når det
dokumenteres at dette er nødvendig av hensyn til 
tradisjonell landbruksdrift på eiendommen, og at det fra
før ikke er mer enn én boligenhet på eiendommen.
Nye kårboliger skal plasseres i tilknytning til gårdens
tun. Dersom kårboligen foreslås på dyrket mark skal
plasseringen også behandles som søknad om 
omdisponering etter jordlovens § 9.



RETNINGSLINJER

Hensynssone friluftsliv:
Innenfor område angitt som hensynssone 
F – Friluftsliv, bør det med sikt på å sikre viktige 
friluftslivskvaliteter, ikke tillates tiltak som hindrer
tilgang og bruk av området.

Hensynssone landskap:
Innenfor område angitt som hensynssone 
L – Landskap, bør det med sikte på å bevare 
opplevelseskvaliteter i karakteristiske landskapstrekk,
ikke tillates tiltak som vil forringe landskapets kvaliteter.
Ved område- eller detaljregulering som berører slike
hensynssoner bør det foreligge landskapsanalyse som
gir føringer for skjøtsel av viktige områder for å opprett-
holde landskapskvalitetene.

Hensynssone naturmiljø:
Innenfor område angitt som hensynssone 
N – Naturmiljø, bør det med sikte på å bevare biologisk
mangfold og sammenhengende leveområder for
dyreliv ikke tillates nye tiltak før området er nærmere
kartlagt og verdier sikret i område- eller
detaljregulering.

Hensynssone kulturmiljø:
For bygninger i NB! Registeret, Storgata, Møllebyen og
Verket skal alle bygge- og anleggstiltak vurderes
spesielt med hensyn til kulturhistorisk og arkitektonisk
verdi. Disse områdene er vist som hensynssone d på
kartet.

Innenfor arealformål landbruks-, natur-, friluftsformål og
reindrift, Kambo gård og Vanem gård, skal det legges
vekt på god landskapstilpasning og stedegen 
byggeskikk ved oppføring av nye bygninger og anlegg.
Hensynet til landskap, jordvern, kulturminner og
kulturmiljøer skal ivaretas. Områdene er vist som hen-
synssone c på kartet.

Retningslinjer for fritidsbebyggelse:

Fradeling av tomt for og oppføring av ny fritidsbolig
eller utvidelse av bestående fritidsbolig utover 80m2
BRA og ett uthus inntil 15m2 BRA, kan bare finne sted
etter godkjent reguleringsplan.
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Felles vedlegg: (www.mosseregionen.no)
1.  Befolkningsprognoser Cowi AS, mars 2010
2.  Oversikt utbyggingsområder per kommune og formål, desember 2010

Vedlegg:
A. Plankart - kommuneplanens arealdel
B. Konsekvensutredning

Felles referansedokumenter (store dokumenter):
3.  Grønnstruktur analyse november 2010
4.  Risiko- og sårbarhetsanalyse, januar 2011
5.  Tettsteder i Mosseregionen, Rambøll AS, desember 2010, se www.mosseregionen.no
6.  MLR – Masterplan, Futureproof AS, oktober 2010, se www.mosseregionen.no
7.  Strategisk plan for Moss havn KF 2011 – 2023, se www.moss-havn.no
8.  Planstrategi og planprogram høst 2009, www.mosseregionen.no
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Rådhuset, Kirkegata 15 - Postboks 175, 1501 Moss

E-post : post@moss.kommune.no - www.moss.kommune.no

Telefon : +47 69 24 80 00 - Faks : +47 69 24 80 01

Moss kommune

Trykksak nr. 15/2011-februar, Arkivref. 11/2



Side	1	av	2

Moss	kommune
Adresse:	Postboks	175,	1501	MOSS
Telefon:	69	24	80	00

Utskriftsdato:	24.04.2019

Planopplysninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Moss	kommune

Kommunenr. 0104 Gårdsnr. 2 Bruksnr. 2032 Festenr. Seksjonsnr. 3

Adresse Storgata	28B,	1531	MOSS

Opplysningene	omfatter	gjeldende	planer	og	pågående	planarbeid	for	eiendommen.	Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte
plan	med	dokumenter,	mindre	endringer,	etc	finnes	på	internett,	se	lenker	under.	Oppgitte	delarealer	viser	planinformasjon	på
eiendommen.	Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	forekomme	feil,	mangler	eller	avvik.	Spesielt	gjelder	dette	for	eiendommer	med
usikre	eiendomsgrenser,	eller	der	eiendommen	ikke	er	oppmålt.

Kommuneplaner
Id KP_0104	(http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0104/gl_planarkiv.aspx?planid=KP_0104)

Navn Kommuneplanens	arealdel

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 20.06.2011

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0104/KP_0104/Dokumenter/KP_0104_Bestemmelse.pdf	

Delarealer Delareal 3	470	m
Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende

Delareal 2	m
Arealbruk Næringsbebyggelse,Nåværende

Kommunedelplaner
Id 363	(http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0104/gl_planarkiv.aspx?planid=363)

Navn Sentrumsplan	Moss

Plantype Kommunedelplan

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 15.06.2015

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0104/363/Dokumenter/363_Best.pdf	

Delarealer Delareal 295	m
KPHensynsonenavn H570_3
KPAngittHensyn Bevaring	kulturmiljø

Delareal 76	m
Arealbruk Veg,Nåværende

Delareal 3	394	m
Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende

Delareal 2	m
Arealbruk Næringsbebyggelse,Nåværende

2

2

2

2

2

2



Side	2	av	2

Reguleringsplaner
Id 261	(http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0104/gl_planarkiv.aspx?planid=261)

Navn Sundbryggene

Plantype Eldre	reguleringsplan

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 18.06.1998

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0104/261/Dokumenter/261_Best.pdf	

Delarealer Delareal 51	m
Formål Kjørevei

Delareal 22	m
Formål Gangvei

2
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Bnr.: 

 

2032 
 

Fnr.: 

 

      
 

Snr.: 

 

3 

 

Adresse: 

 

STORGATA 28B 

 

 

 

1000 Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.   Ordrenummer 4808727 

 

 Ja Nei 

Midlertidig brukstillatelse  

 

  

Ferdigattest 

  

  

 

Hvis brukstillatelse eller ferdigattest er utstedt, oversendes dette pr. post    elektronisk  

 

Merknader:  

 Storgata 28 er en gammel fabrikkbygning som i 1996 ble godkjent ombygget og påbygget til 44 

leiligheter. Vi har en mengde med søknadspapirer (tidligere lagret i 4 arkivbokser) for 

eiendommen, men det virker ikke som om det er søkt noe spesielt for underetasjen. Seksjon 3 

ligger i underetasjen. Jeg finner derfor ingen attester. Mulig noe er oversett, men jeg har ikke 

anledning til å lese igjennom over 100 søknader som kan inneholde opptil 300 dokumenter. 

Hilsen Susann Andersen  

 
 

mailto:post@moss.kommune.no
http://www.moss.kommune.no/
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Gnr.: 

 
2 

 
Bnr.: 

 
2032 

 
Fnr.: 

 
      

 
Snr.: 

 
      

 
Adresse: 

 
Storgata 28 

 
 

1800    Tilknytning til offentlig nett for vann og avløp 
 

Vann Offentlig nett 
 

Privat nett 
 

 
 

Kloakk 
 

Offentlig nett 
 

Privat nett 
 

Via septiktank  
 

 
 

Ferdig  
separatsystem 

Ja  
Nei  

Foreligger det pålegg / heftelser / annet ? Ja   
Nei  

I tilfelle hvilke / beskrivelse :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar:       
 
 
 
 
     

 Tilknyttet (sett kryss) Ikke tilknyttet (sett kryss) 



©Norkart 2019

24.04.2019
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Moss kommune

2/2032/0/3

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Storgata 28B

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



Tegnforklaring



MAILKORRESPONDANSE MED MOSS KOMMUNE ANG BRUK 
 
Susann Andersen 
Da må jeg vurdere svaret jeg har gitt for ferdigattester om igjen. Jeg har svart for seksjon 3 og ikke de 
andre. Det blir ikke alltid like svar på seksjoner i samme bygg. Nytt svar kommer en annen dag. 
15:27 29.04.2019  

Trond Stensholt 
Flott du tar tak i det :-)  
15:29 29.04.2019  

Susann Andersen 
I 1978 ble det søkt om bruksendring av eiendommen fra industriformål til kombinert forretning og 
kontorvirksomhet i slutten av 1979. Det ble i 1982 søkt om innredning av Maxi Helsestudio på 1072 m2 i 
4.etasje. Det ble godkjent og fikk brukstillatelse i mai1983. Jeg finner ingen søknad om flytting av 
helsestudioet i journaloversikten. Men det er mange dokumenter som kan måtte finleses. Det har jeg 
dessverre ikke mulighet til 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Melkevegen 13, NO-3919 Porsgrunn 
Postboks 64, NO-3901 Porsgrunn 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax: +47 35 55 96 20 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Til generalforsamlingen i OIE Eiendom AS 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for OIE Eiendom AS som består av balanse per 31. desember 2018, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som 
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll; 
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Uavhengig revisors beretning - OIE Eiendom AS 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis 
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et 
rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

 
Porsgrunn, 26. mars 2019 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Fredrik Nordgård 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Fredrik Weholt Nordgård
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young
Serienummer: 9578-5995-4-60050
IP: 145.62.xxx.xxx
2019-03-26 21:43:09Z
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Vedtekter 

for 

OIE Eiendom AS 

 

§ 1 - Foretaksnavn 
Selskapets foretaksnavn er: OIE Eiendom AS. 
 
§ 2 - Forretningskontor 
Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune. 
 
§ 3 - Selskapets virksomhet 
Selskapets virksomhet er å eie fast eiendom, eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom, eie aksjer i 
andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig 
tilknytning til dette. 
 
§ 4 - Aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er kr. 30 000,- fordelt på 30 aksjer hver pålydende kr 1 000,-.  
 
§ 5 – Signatur 
Selskapets foretaksnavn tegnes av styreleder alene eller daglig leder alene eller to styremedlemmer i 
fellesskap. 

 

 

01.06.2017 
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 29.08.2019 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor. Avtalen inngås ved at den 

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

Asset 2 AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

OIE Eiendom AS 

  



Kjøpekontrakt Oie Eiendom AS 2 (11) 

1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Asset 2 AS, org.nr. 918 295 321, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i OIE Eiendom AS, 

org.nr. 916 140 673, (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 Storgata 28, gnr. 2, bnr. 2032, snr. 3, 4, 5, 6 og 8  med påstående bygninger 

og anlegg i Moss 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) 9 % av differansen mellom i Eiendomsverdien etter fradrag for antatt markedsverdi av 

tomteandel, NOK 5 000 000,-, 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 kort- og langsiktig konsernlån (Lånene) ved Overtakelse, herunder 

eventuell over- eller underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler.  

(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 
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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 [●]. 

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

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

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri Lånene med de beløp som 

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

Selger og Selskapet bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapet og Selger eller andre 

selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning etter at Selger har 

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

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

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

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

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

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

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

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra 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 

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 
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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 2,5% rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter forfall 

løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

At Kjøpesumsberegningen er endelig og bindende, begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre 

krav gjeldende som følge av brudd på andre bestemmelser i denne avtalen. 

2.4 Forsinket betaling 

Betales ikke Estimert Kjøpesum eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, 

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

Aksjene skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den [●] (Overtakelse). Fra samme tidspunkt overtar 

Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på 

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 6, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 

etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 
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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. 

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. 
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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). 

(e) At Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte- eller 

avgiftskrav for Selskapet knyttet til tiden forut for Overtakelse som ikke fullt ut er 

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At Selskapet ikke har hatt anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser 

justeringsplikt for merverdiavgift. 

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

og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

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

de som er angitt i vedlegg 4.  
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(j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist.  

(k) At Selskapet ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler i vedlegg 1 med 

bilag på minnepinne, 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 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, seksoneringen 

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 

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. 



Kjøpekontrakt Oie Eiendom AS 8 (11) 

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 50 000,-, 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 500 000,-, 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. 

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. 
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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. 

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 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, 
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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 skje per e-post til følgende 

adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:  

Q4 Næringsmegling AS v/ Trond Stensholt, epost: ts@q4.no 

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 Moss tingrett 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. Prospekt.  Bedlegg på minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 

7. [Datarom på DVD/minnepinne] 



Kjøpekontrakt Oie Eiendom AS 11 (11) 

17. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Q4 

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  Asset 2 AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for OIE Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  



 

Oppgjørsavtale Oie Eiendom AS 

 

utgår



 

Oppgjørsavtale Oie Eiendom AS 

 
VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Asset 2 AS, org.nr. 918 295 321, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag 

inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i OIE Eiendom AS, org. nr. 916 140 673.  

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

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

Langgate 37, 3126 TØNSBERG, v/   (Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring av oppgjøret 

som beskrevet nedenfor. Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal finne sted 

etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum og 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 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 



 

Oppgjørsavtale Oie Eiendom AS 2 (5) 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

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).32 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 1033 

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 i Eiendommen og Aksjene som angir 

eksakt størrelse på Restgjelden 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(e), dog slik at tinglyst 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

                                                           

32 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes dersom det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank forut for 
Overtakelse. Panterett for Kjøpers oppkjøpsfinansiering kan bare etableres hvis i) saksbehandlingsreglene i § 8-10 følges, 
ii) vilkårene for fritak fra aksjeloven § 8-10 er oppfylt i henhold til tilhørende forskrift, eller iii) dispensasjonsvedtak er 
gitt etter særskilt søknad. 
33 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene konferert. 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

panterett på NOK 30 000,- til sameiet fortsatt 

skal hefte i Eiendommen. 

2.8 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 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 Restgjelden  med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven, og 

(d) utbetale det som gjenstår inklusive opptjente renter på Oppgjørskontoen til Selgers konto.  

Med utbetalingen vil konserngjelden også være innfridd.. 



 

Oppgjørsavtale Oie Eiendom AS 4 (5) 

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 Asset 2 AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for OIE Eiendom AS  for Q4 Næringsmegling AS 



 

Oppgjørsavtale Oie Eiendom AS 5 (5) 

[Selskapets repr.]   

 
 

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. 



 

#5140862/13 

Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

OIE EIENDOM AS 

Org.nr. 916 140 673 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Asset 2 AS  
Floodmyrveien 23 
3946 Porsgrunn 

918 295 321 1-491) og 2) 49 1) Aksjene er pantsatt på første prioritet til DNB Bank ASA, org.nr. 
984 851 006. 

2)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. 916 739 125. Denne heftelsen er ikke til 
hinder for at aksjene pantsettes på første prioritet til [Kjøpers 
bank].  

1)1.6.2017 
2)[signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for OIE Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

OIE Eiendom AS, org.nr. 916 140 673, 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. 2, 

bnr. 2032, snr. 3,4,5,6 og 8 i Moss  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 OIE Eiendom AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

Jeg/vi bekrefter at [Selskapets repr.] er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) 

underskrifter(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. 

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

OIE EIENDOM AS 

(Selskapet) 

 

Den [•] ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler. [Alternativt: Styrelederen fant det 

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

Følgende personer deltok: [•]. Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig. 

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret behandlet spørsmålet om Selskapet skulle samtykke til at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

Styret ga sitt samtykke til aksjeervervet og til at Kjøper innføres i Selskapets aksjeeierbok som eier av 

samtlige aksjer i Selskapet hvis og når Kjøper har overtatt aksjene iht. kjøpekontrakten med selger 

hvor også Selskapet er part. Styret godkjente inngåelsen av denne kjøpekontrakt og tilhørende 

oppgjørsavtale og bekreftet at [Selskapets repr.] har fullmakt til å inngå og signere disse avtalene på 

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

Videre godkjente styret at Selskapets eiendom blir pantsatt til fordel for Kjøpers långiver på de vilkår 

som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at denne panteretten er tom frem til Kjøpers lån blir 

utbetalt ved Kjøpers overtakelse av aksjene, og at Kjøper i oppgjørsavtalen har påtatt seg å sørge for 

at denne panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Styrets medlemmer påtok seg å stille sine styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

Styrets medlemmer erklærte at de har ingen utestående krav mot Selskapet utover det som fremgår 

av estimert balanse, som er laget iht. kjøpekontrakten med Kjøper. 

*** 

Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling. 

[Selskapets repr.] 



 

#5140862/13 

Bilag 4 

 

Til styret i OIE Eiendom AS, org.nr. 916 140 673 

 

 

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 OIE Eiendom 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 OIE Eiendom 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 OIE Eiendom AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato].44 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Asset 2 AS 

[Selgers repr.] 

 

 

                                                           

44 Bakgrunnen for dette punktet er at Kjøper skal godtgjøre sitt erverv, jf. aksjeloven § 4-2 (1), og dette gjøres her ved at 
Selger bekrefter at eierskiftet har skjedd. 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

OIE EIENDOM AS 

Org.nr. 916 140 673 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall aksjer Heftelser/merknader Innført dato 

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-491) og 2) 49 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. 916 739 125. 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 OIE Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

OIE EIENDOM AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i OIE Eiendom AS, org.nr. 

916 140 673, i selskapets lokaler. 

Selskapets aksjeeier, [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper] [, som tidligere samme dag hadde ervervet 

samtlige aksjer i selskapet,] var representert ved [Kjøpers repr.] [som fremviste skriftlig og datert 

fullmakt].46 

Til behandling forelå følgende: 

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

[Kjøpers repr.] ble valgt til møteleder. [medundertegner] ble valgt til å undertegne protokollen 

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at 

generalforsamlingen ble holdt uten vedtak fra styret, jf. aksjeloven § 5-6 (3), og at verken styrets 

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.47 

                                                           

46 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "på en egnet måte" uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Paragraf 5-7 krever at protokollen 
signeres av styrets leder før endringen av styret, men er neppe til hinder for at styret utpeker en annen person til å forestå 
avholdelse av generalforsamlingen og undertegne protokollen så fremt styrets leder har forfall og det ikke er en varaleder. 
Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor 

ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Styrets 

medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen 

kommentarer eller innvendinger.» 
47 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder 
generalforsamlinger som avholdes som møte. 
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3. Beslutning om ansvarsfrihet 

Generalforsamlingen vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 

tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. [●] (styreleder), 

[●] og [●] skal here.er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er OIE Eiendom 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 49 000,- fordelt på 49 aksjer hver pålydende NOK 1 000,-. 
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§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. 

aksjeloven.48 

§ 6 

Signatur
49

 

Selskapets foretaksnavn tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 

 

* * * 

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]50        [medundertegner] 

                                                           

48 Det må særskilt vurderes om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke og/eller forkjøpsrett. Har selskapet bare én 
aksjeeier, er det som regel ingen grunn til at aksjelovens bestemmelser om styresamtykke og forkjøpsrett skal gjelde. 
49 Det er ikke nødvendig med en signaturbestemmelse i vedtektene. I mangel av en slik vedtektsbestemmelse avgjør styret 
hvem som signerer for selskapet, jf. aksjeloven § 6-31. 
50 Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen undertegnes av styrets leder (før eventuelle endringer i 
styret). 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], gir herved [Kjøpers repr.] fullmakt til på våre vegne å møte og 

stemme for våre aksjer i OIE Eiendom 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] 

 

__________________ 

 

 




