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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 27, Bruksnummer 231 i 5403 ALTA kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 25.09.2020 kl. 15.32
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 25.09.2020 kl. 15.32

Adresse(r):

Gateadresse: Kjeldsbergveien 12
Gatenr: 5058
Kommune: ALTA
Postkrets: 9513 ALTA

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2015/1108201-1/200 26.11.2015 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
HABIL UTBYGGING AS
ORG.NR: 989 342 339

HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:

2005/4985-1/82 22.12.2005 OBLIGASJON
Beløp: NOK 8 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2008/728609-1/200 09.09.2008 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 10 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2011/665207-1/200 23.08.2011 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 2 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/24955-1/200 09.01.2017 PANTEDOKUMENT

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 25.09.2020 15:32 – Sist oppdatert 25.09.2020 15:32
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Beløp: NOK 100 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1939/594-1/82 25.09.1939 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 5403 GNR: 27
BNR: 50

1998/3560-1/82 03.12.1998 MÅLEBREV

1998/3560-2/82 03.12.1998 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/120319-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 2012 GNR: 27 BNR: 231

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

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

Gårdsnummer 27, Bruksnummer 231 i 5403 ALTA kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 25.09.2020 15:32 – Sist oppdatert 25.09.2020 15:32
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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Alta kommune
Adresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

Telefon: 78 45 50 00

Utskriftsdato: 23.09.2020

Restanser og legalpant
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Alta kommune

  

Kommunenr. 5403 Gårdsnr. 27 Bruksnr. 231 Festenr.  Seksjonsnr.  

Adresse: Kjeldsbergveien 12, 9513 ALTA

  
Restanser og legalpant registrert på eiendommen

Utestående fordringer som hviler på eiendommen: 

Det er ingen heftelser på eiendommen.

Eiendommen har en restanse på kommunale avgifter med kr .........,-

Borettslaget må kontaktes for disse opplysningene.

Beløpet er eksklusiv eventuelle morarenter. Ta kontakt med oss når oppgjørsdato er satt slik at vi kan 
beregne
skyldig beløp inklusiv morarenter.

  

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

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



Bestemmelser og retningslinjer 
 

 

Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 

Arkivsak 15/5815 

Planid 2012-20150011 

Vedtatt 19.09.2016 

 

 

§ 1. Planens intensjon 
Bestemmelser Retningslinjer 

Definisjon:  

Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det 

vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge 
en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i 

bestemmelsene. 

Definisjon: 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og 

informativ karakter. De kan ikke alene brukes som 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men gir føringer for 

rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser 

Planens hensikt er:  

 å legge til rette for utvidelse av Alta 

voksenopplæringssenter med tilhørende 

anlegg og uteområder, 

 å forbedre trafikksikkerheten og 

forholdene for myke trafikanter og 

kollektivtransport. 

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

 Området er regulert til følgende formål iht. pbl. § 12-

5: 

1. Bebyggelse og anlegg 

- Undervisning 

- Bolig - frittliggende småhusbebyggelse 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Fortau 

- Kollektivholdeplass (leskur) 

- Annen veggrunn (tekniske anlegg) 

 

 

 



 2 

§ 3. Generelle bestemmelser 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Rekkefølgekrav 

a) Bebyggelsen skal være tilkoblet 

kommunalt VA-anlegg og ha godkjent 

plan for overvannshåndtering før 

midlertidig brukstillatelse gis. 

b) Uteoppholdsareal skal være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan før midlertidig 

brukstillatelse gis. 

c) Fortau o_SFT1 skal være ferdig 

opparbeidet før midlertidig brukstillatelse 

gis. 

 

3.2 Byggeskikk 

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens 

byggeskikkveileder. 

 

Byggeskikksveilederen kan lastes ned fra kommunens 

hjemmesider www.alta.kommune.no 

3.3 Universell utforming 

a) Bebyggelse etter planen skal være 

universelt utformet slik det følger av 

bestemmelser i Byggteknisk forskrift. 

b) Uteoppholdsareal og parkering skal være 

universelt utformet slik det følger av 

bestemmelser i Byggteknisk forskrift. 

c) Fortau og bussholdeplass bør være 

universelt utformet slik det følger av 

Statens vegvesens vegnormaler. 

 

Universell utforming av byggverk tilsier at 

hovedløsningene skal være utformet slik at de kan 

brukes av flest mulig på en likestilt måte. Kravet 

omfatter både planløsning og andre forhold som 

påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel 

lysforhold, lydforhold og innemiljø. Krav om 

universell utforming gjelder byggverk for publikum og 

arbeidsbygning. 

3.4 Kulturminner 

 

 

Skulle det under arbeid i marka komme fram 

gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids 

aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og 

melding sendes Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget. Denne meldeplikten må formidles videre 

til de som skal utføre arbeidet (jf. kulturminneloven § 

8). 
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§ 4. Bebyggelse og anlegg 

4.1 Område for undervisning 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Bruk av området 

a) Området skal brukes til bebyggelse for 

undervisning med tilhørende kontorer og 

sosiale rom mv., i tillegg til kjøreadkomst, 

parkeringsplasser og uteoppholdsareal. 

 

 

 

 

4.1.2 Grad av utnytting, høyder og 

utforming 

a) Tillatt bruksareal over terreng skal ikke 

overstige 5000 m
2
 BRA. 

b) Bebyggelsen skal ikke overstige kote 15 

og gulv tillates ikke under kote 3. Kjeller 

tillates ikke. Heishus og tekniske rom 

tillates å stikke opp med maks 2,5 meter 

over maks kotehøyde. 

c) Takform og materialbruk skal tilpasses 

eksisterende bebyggelse slik at 

bygningene framstår med et helhetlig 

uttrykk. 

 

 

Parkeringsplasser inngår i beregning av BRA med 18 

m
2
 pr. plass, jf. Byggteknisk forskrift. 

 

4.1.3 Parkeringsplasser 

Følgende krav til parkeringsdekning skal 

oppfylles: 

a) Personbiler: 0,8 p-plasser pr. årsverk og 5 

p-plasser pr. 100 elever. 

b) Sykkel: 4 p-plasser pr. årsverk, hvorav 

min. 50 % av plassene skal være 

overbygget. Sykkel-p skal plasseres 

nærmest inngang og muliggjøre 

oppstilling og fastlåsing av sykkel. 

 

4.1.4 Krav til uteoppholdsareal og 

utomhusplan 

a) Størrelse på minste uteoppholdsarealer 

(MUA) skal være minst 20 % av BRA for 

bebyggelsen, hvorav minst 50 % skal 

ligge på bakken.  

b) Uteoppholdsareal skal ha hensiktsmessig 

lokalisering og utforming til ulik bruk for 

alle brukergrupper, uavhengig av alder og 

funksjonsdyktighet. Uteoppholdsarealet 

skal muliggjøre opphold og aktivitet som 

f.eks. ballspill. Arealet skal være skjermet 
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fra trafikkfare. 

c) Sammen med byggesøknad skal det 

innsendes detaljert, høydesatt 

utomhusplan for de ubygde deler av 

området i målestokk 1:200.  

Utomhusplanen skal vise disponering og 

opparbeidelse av uteoppholdsareal, 

avkjørsel og parkering med snumulighet, 

parkering for forflytningshemmede, areal 

for varelevering, sykkelparkering, ny 

vegetasjon, beplantede og møblerte 

oppholdsarealer, interne gangstier, areal 

til avfallshåndtering og tilgang for 

renovasjonskjøretøy, gjerder, støttemurer, 

levegger mv., håndtering av overvann og 

snø. Planen skal redegjøre for 

eksisterende og fremtidig terreng.  

Det må fremkomme opplysninger i 

utomhusplanen som viser hvordan 

universell utforming i uteområdet blir 

ivaretatt. 

Utomhusplanen skal være godkjent av 

kommunen før det kan gis 

igangsettingstillatelse. 

 

4.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 Bruk av området 

a) Områder regulert til boligbebyggelse i 

planen er medtatt av hensyn til 

frisiktsoner. Innenfor sonene tillates ikke 

tiltak, beplantning eller gjenstander som 

hindrer fri sikt jf. pkt. 6.1 under. 

 

Arealbruk og tiltak i de berørte boligtomtene for øvrig 

reguleres av kommuneplanens arealdel for Alta, ev. 

kommunedelplan eller reguleringsplan som erstatter 

denne. 

 

 

 

§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1 Kjøreveger (o_SKV1-3) 

a) Kjøreveg o_SKV1 er offentlig og 

opparbeides med fast dekke i bredde 

(inkl. skulder) som vist på plankartet. 

Vegen skal belyses. 
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b) Kjøreveg o_SKV2 er offentlig 

(fylkesveg) og opparbeides i bredde 

(inkl. skulder) som vist på plankartet. 

Vegen skal belyses. 

c) Kjøreveg SKV3 er avkjørsel til gnr. 

27/246 og skal opparbeides som vist på 

plankartet. 

d) Fotgjengeroverganger skal være 

opphøyet, tydelig markert og belyst. 

5.2 Fortau (o_SFT1-3) 

a) Fortau skal være offentlig og 

opparbeides med fast dekke i bredde 

(inkl. kantstein) som vist på plankartet. 

Der fortau grenser til kantstopp for buss 

skal kantsteinhøyde være min. 18 cm, jf. 

figur i retningslinjene t.h. 

 
Illustrasjonsfigur for utforming av kantstopp med leskur. 

(Vegvesenets Hb-V123 Kollektivhåndboka) 

 

5.3 Kollektivholdeplass (o_SKH1-2) 

a) Kollektivholdeplass utformes som 

kantstopp. 

b) Til kantstopp for buss skal det oppføres 

leskur i størrelse 2 x 3 meter, jf. også 

figur i retningslinjene til pkt. 5.2. 

c) Til kantstopp o_SKH2 skal plattform 

være til sammen 2 x 6 meter, hvorav 

leskuret opptar 3 meter jf. pkt. b. 

 

 

 

 

 

Hensikten med 6 meter plattform for o_SKH2 er at 

ventende ikke behøver stå ute på fortauet, men kan 

trekke seg bakenfor passerende gående og skyklister. 

o_SKH1 har ikke gjennomgangstrafikk da leskur er i 

enden av fortau, så 3 meter plattform/leskur er nok. 

 

§ 6. Hensynssoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.1 Sikringssone frisikt (H140_1-4) 

a) I frisiktsoner skal det være fri sikt i 

høyde > 0,5 m over tilstøtende vegers 

plan. 

b) Frisiktsoner skal sikres/etableres 

samtidig med veganlegget. 

 

 

 















Alta	kommune
Adresse:	Postboks	1403,	9506	ALTA
Telefon:	78	45	50	00

Utskriftsdato:	23.09.2020

Opplysninger	om	eiendomsskatt
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Alta	kommune

Kommunenr. 5403 Gårdsnr. 27 Bruksnr. 231 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kjeldsbergveien	12,	9513	ALTA

Eiendomsskatt	registrert	på	eiendommen
Taksten	er	for	inneværende	år.

Takst 1	202	000,00	kr

Skatt 6	731,00	kr

Antall	boenheter 0

Eiendomsstype Næring

Promillesats 7	‰

Fritak Ingen

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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



Alta	kommune
Adresse:	Postboks	1403,	9506	ALTA
Telefon:	78	45	50	00

Utskriftsdato:	23.09.2020

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

Kommunenr. 5403 Gårdsnr. 27 Bruksnr. 231 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kjeldsbergveien	12,	9513	ALTA

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2019
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Gebyr Fakturert	beløp	i	2019

Avløp 2	610,00	kr

Eiendomsskatt 6	731,10	kr

Vann 2	272,52	kr

Sum 11	613,62	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose Fakt.	hittil	i	år

Vann	abonnement 1	stk 2	272,50	kr 1/1 0	% 2	272,50	kr 1	704,38	kr

Avløp	abonnement 1	stk 2	923,75	kr 1/1 0	% 2	923,75	kr 2	192,81	kr

Eiendomsskatt	næring 961600	stk 7,00	kr 1/1 0	% 6	731,00	kr 5	048,25	kr

Sum 11	927,25	kr 8	945,44	kr

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

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

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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



©Norkart 2020

23.09.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Alta kommune

27/231

UTM-35

Grunnkart

Adresse: Kjeldsbergveien 12

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



©Norkart 2020

23.09.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:2000Alta kommune

27/231

UTM-35

Kommuneplankart

Adresse: Kjeldsbergveien 12

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.



Eiendomsrapport	(Datakilde:	Oppdatert	kopi	av	matrikkelen)

Alta	kommune:	Grunneiendom	5403-27/231 Utskriftsdato:	23.09.2020	10:26

Norkart	AS,	Postboks	145,	1301	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	1	av	2

Eiendomsdata	(Grunneiendom)

Bruksnavn M10/011	HOLMESTRAND Beregnet	areal 2419.3

Etablert	dato 15.12.1938 Historisk	oppgitt	areal 2406

Oppdatert	dato 01.12.2015 Historisk	arealkilde Målebrev	(1)

Skyld 0 Antall	teiger 1

Arealmerknader

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

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	Seksjonert 	Klage	er	anmerket 	Ikke	fullført	oppmålingsforr. Frist	fullføring:

	Har	fester 	Jordskifte	er	krevd 	Mangel	ved	matrikkelføringskrav Frist	retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom.	saksref.
Annen	ref.

Involverte
Berørte

Omnummerering
Omnummerering

01.01.2020
01.01.2020

27/231	

Grensejustering
Grensejustering

01.12.1998 M5331 27/231	(83,1),	27/756	(-83,1)	

Grensejustering
Grensejustering

01.12.1998 M5331 27/231	(-14,5),	27/756	(14,5)	

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

15.12.1938 27/50,	27/231	

Konvertert	jordskifteforretning
Jordskifte 0002/57

27/12,	27/50,	27/82,	27/231	

Teiger	(Koordinatsystem:	EUREF89	UTM	Sone	35)

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

Eiendomsteig 7766979.1 356460.04 0 Ja 2419.3

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

HABIL	UTBYGGING	AS
S989342339

Hjemmelshaver	(H)
1/1

Postboks	1121
9504	ALTA

Adresse

Vegadresse:	Kjeldsbergveien	12

Poststed 9513	ALTA Kirkesogn 11050101	Alta

Grunnkrets 605	SKAIALUFT Tettsted 8542	Alta

Valgkrets 2	KOMSA

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato

1 192562546 Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181) Bygning	revet/brent	(BR)

2 14535772 Videregående	skole	(616) Tatt	i	bruk	(TB) 30.05.1994

1:	Bygning	192562546:	Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181),	Bygning	revet/brent

Adressetilleggsnavn:
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Bygningsdata

Næringsgruppe (	) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet

Kulturminne Nei BRA	Totalt

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Ja

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Bygning	revet/brent 18.03.1998

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 27/231 - - - - -

2:	Bygning	14535772:	Videregående	skole	(616),	Tatt	i	bruk	30.05.1994

Bygningsdata

Næringsgruppe Undervisning	(P) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet 334

Kulturminne Nei BRA	Totalt 334

Opprinnelseskode Vanlig	registrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning Tilkn.	off.	vannverk BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Elektrisitet Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Elektrisk Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Rammetillatelse 27.09.1993 11.10.1993

Igangsettingstillatelse 05.10.1993 13.10.1993

Tatt	i	bruk 30.05.1994 08.06.1994

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert Kjeldsbergveien	12 - 27/231 - - - - -

Etasjer

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

H01 0 0 334 334 0 0 0

Rapportmal:	'matrikkel'	Versjon:	'27112017.1'	©	Norkart	AS
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Alta	kommune
Adresse:	Postboks	1403,	9506	ALTA
Telefon:	78	45	50	00

Utskriftsdato:	23.09.2020

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

Kommunenr. 5403 Gårdsnr. 27 Bruksnr. 231 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kjeldsbergveien	12,	9513	ALTA

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 20100006

Navn Kommuneplanens	arealdel

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 22.06.2011

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5403/20100006/Dokumenter/Bestemmelser%20-%20vedtatt.pdf	

Delarealer Delareal 2	418	m
Arealbruk Næringsbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id 20150011

Navn Detaljeregulering	for	Kjeldsbergveien	10-12

Plantype Detaljregulering

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 19.09.2016

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5403/20150011/Dokumenter/20150011_bestemmelser.pdf	

Delarealer Delareal 2	410	m
Formål Undervisning

Delareal 9	m
Formål Annen	veggrunn	-	tekniske	anlegg

2

2

2
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Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Alta kommune

27/231

UTM-35

Reguleringsplankart

Adresse: Kjeldsbergveien 12

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.



Alta	kommune
Adresse:	Postboks	1403,	9506	ALTA
Telefon:	78	45	50	00

Utskriftsdato:	23.09.2020

Vann	og	avløp
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Alta	kommune

Kommunenr. 5403 Gårdsnr. 27 Bruksnr. 231 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kjeldsbergveien	12,	9513	ALTA

Informasjon	om	vann/avløp	registrert	på	eiendommen

Målernummer Stand Dato Avlesningstype

Ingen	treff	på	vannmålere.

Offentlig	vann Ja

Offentlig	avløp Ja

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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





Matrikkel: Gnr 27: Bnr 231, bnr 756 Alexandersen Eiendom AS

Kommune: 5403 ALTA KOMMUNE Postboks 268, 9502 ALTA

Adresse: Kjeldsbergveien 8 og 12, 9513 ALTA Telefon: 922 27 635

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: Gnr 27: Bnr 231, bnr 756

Kommune: 5403 ALTA KOMMUNE

Adresse: Kjeldsbergveien 8 og 12, 9513 ALTA

Dato befaring: 11.08.2020

Utskriftsdato: 24.08.2020

Oppdrag nr: 570

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Alexandersen Eiendom AS

Postboks 268, 9502 ALTA

Telefon: 922 27 635

Sertifisert takstmann:

Odd Magne Alexandersen

Telefon: 922 27 635

E-post: odd.magne@ialta.net
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Kommune: 5403 ALTA KOMMUNE Postboks 268, 9502 ALTA
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Takstmannens rolle

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

Personvern

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

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/d4b272b6-6247-4a42-bbdf-901577af47e3

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

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

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

Rapportens struktur

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

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

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

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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ALTA, 24.08.2020

Odd Magne Alexandersen
Telefon: 922 27 635

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Habil Utbygging as

Takstmann: Odd Magne Alexandersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 11.08.2020.
 - Odd Magne Alexandersen.  Tlf. 922 27 635

Eiendomsopplysninger

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 5403 ALTA Gnr: 27 Bnr: 756

Eiet/festet: Eiet

Hjemmelshaver: Hjemmel til grunn; Alta Kommune.
Hjemmel til feste; Habil Utbygging as

Adresse: Kjelsbergveien 8

Kommentar: Arealet vil  bli tilpasset ved salg.

Matrikkel: Kommune: 5403 ALTA Gnr: 27 Bnr: 231

Eiet/festet: Eiet

Hjemmelshaver: Habil Utbygging as

Adresse: Kjelsbergveien 12

Kommentar: Arealet vil bli tilpasset ved salg.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Reguleringsplaner

Tegninger

Eiendomsverdi.no 06.08.2020

Eier
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Bygninger på eiendommen

Undervisningsbygg 1

Bygningsdata

Byggeår: 1975  Kilde: Iflg EDR

Tilbygg (i 2016) Påbygd med ca 600 kvm i to etasjer.
Modernisering (i 2016) Eksisterende bygningsmasse ble totalrenovert.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 1 057 1 017 1 017 8 stk undervisningsrom, Ganger,
Lab, Trapperom, 2 stk teknisk rom,
11 stk wc, 2 stk vindfang, 2 stk
garderober, Vaskerom, Lagerrom

2. etasje 1 016 978 978 5 stk undervisningsrom, 16 stk
kontorer, kjøkken, Entre,
Trapperom, 7 stk wc, Oppholdsrom
m/kjøkkenkrok, Ganger, Datarom,
Lager, Bk

3. etasje 100 95 95 Ventilasjonsbygg

Sum bygning: 2 173 2 090 2 090 0

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

Kommentar areal

Arealet på takoppbygget for ventilasjon er anslått da det ikke var adkomst ved befaring.

Undervisningsbygg 2

Bygningsdata

Byggeår: 1994  Kilde: Iflg EDR
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Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 324 311 311 4 stk kontorer, 2 stk
undervisningsrom, Kjøkken, 6 stk
wc, Teknisk rom, Lager, Entre,
Vindfang, Bk

Sum bygning: 324 311 311 0

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

Kommentar areal

I tillegg er det overbygget søppelrom på ca 5 kvm.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Undervisningsbygg 1

Direkte fundamentering - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Grunnmur og ringmur i betong som antas å stå på betongsåle med utskiftede masser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ytterligere undersøkelser kan eventuelt være en grunn undersøkelse.
Tg er satt ut fra generell vurdering.

Vegger mot grunn - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Vegger i plasstøpt betong.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Drenering - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Antatt drensledninger på nybygg, men ukjent drenering på opprinnelig bygg (antatt steinsatte
grøfter).

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Yttervegger - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Betongelementer i opprinnelig del.
Bindingsverk i utbygging med utvendige steniplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Utvendige overflater - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Steniplater på nybygg og betongoverflater på opprinnelig del.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.
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Vinduer - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Vinduer med 3 lag isolerglass og trekarmer.
Vinduene i opprinnelig del er skiftet i 2016.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra at det ikke er funnet noen direkte funksjonsfeil og på generelt grunnlag.

Ytterdører og porter - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Inngangsdører og dører i rømningsveier i aluminium.
Automatikk montert på inngangsdører.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Takkonstruksjoner - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Betongkonstruksjoner som er isolert og tekket.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Taktekking og membraner - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Protan takbelegg mekanisk montert, isolert ihh til byggetidens forskrifter.
Taket på gammel del er renovert i 2005.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Trapper og ramper - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Betongtrapp mellom etasjene.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Frittbærende dekker - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Etasjeskiller med hulldekker i betong.
Noe plass støpt betongdekker i forbindelse med tilsfluktsrom i opprinnelig del.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Gulvsystemer - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Betonggulv i 1. etasjen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Kjøkkeninnredning - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Kjøkkener med folierte fronter.
Et kjøkken er utstyrt for undervisning.
Kjøkken på personalrom av normalt omfang.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.
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Overflater på innvendige gulv - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Belegg og fliser på gulvene.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Overflater på innvendige vegger - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Strie på vegger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Overflater på innvendig himling - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: T-profil himlinger og malt betong.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

VVS-installasjoner, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Offentlig vann og avløp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vanntrykk synes ok, ingen indikasjoner på fortetninger.
Kontakt eventuelt kommune eller rørlegger for nærmere innfo/kontroll av anlegget, eventuelt
inspeksjon av rør med kamera.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Det meste av ledningsnettet som vann og avløp er fra byggetidene og ikke nærmere vurdert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering og alder.
Vanntrykket er normalt.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Wc er ustyrt med servant og toalett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt på generelt grunnlag.

Varme, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Elektrisk oppvarming tilpasset byggets drift.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er i hovedsak satt ut fra alder. Noen elementer har begrenset levetid, og TG er gitt ut fra
generelle vurderinger.
Det er ikke registrert synlige svikt.

Luftbehandling, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Ventilasjonsanlegget på opprinnelig del er skiftet i 2005, samt plasser i eget takoppbygg.
Nytt ventilasjonsanlegg i nydel fra 2016.
Anleggene er tilpasset byggets drift.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmann er ikke VVS fagmann og kontrollen er begrenset til det visuelle.
Anleggene er ikke funksjonstestet.
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Elkraft, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Elanlegg tilpasset byggets drift.
Anlegget er totalrenovert i opprinnelig del i forbindelse med renovering i 2016.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering og alder, merk at takstmann ikke er elfagmann.

Annet   - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Det er montert heis i bygget.
Brannvarslingsanlegg er montert.
Intert alarmanlegg er montert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vcurdering.

Bygning, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: Bygningen fremstår som normalt godt vedlikeholdt.
Normal slitasje og elde er en tilstand i seg selv, men beskrives ikke.

Bygningen er utvidet med ca 600 kvm i 2016.
Opprinnelig del ble også totalrenovert i 2016.
Deler av opprinnelig bygning har tilfluktsrom konstruksjoner i 1. etasje.
Nytt takoppbygg for ventilasjon på opprinnelig del bygget i 2016.
Bygget er tilpasset rullestolbrukere.

Forøvrig se beskrivelse.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Primære bygningsdeler, generelt - Undervisningsbygg 1

Beskrivelse: I opprinnelig del er det betongelementer i yttervegger, samt bæresysten i betong.
Utvidelsen har delvis stålbæring og stål konstruksjoner.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Tilstandsvurdering for Undervisningsbygg 2

Direkte fundamentering - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Grunnmur i betong som antas å stå på betongsåle med utskiftede masser.
Gulv på grunn, markisolert ihh til byggetidens forskrifter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ytterligere undersøkelser kan eventuelt være en grunn undersøkelse.
TG er satt ut fra generell vurdering.

Drenering - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Ukjent drenering, men trolig drenering med steinsatte grøfter.
Ikke kjente kultmasser under bygningen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.
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Yttervegger - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Vegger er oppført i 6 " isolert bindingsverk isolert med 15 cm mineralull, med utvendig liggende og
stående kledning kledning.
Endevegger i murte konstruksjoner, dvs 25 cm Leca.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ytterligere undersøkelser kan foretas med termografi.
Det er ingen indikasjoner på at det er foretatt noen konstruksjonsmessige endringer på
yttervegger siden bygget var nytt.

Utvendige overflater - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Stående og liggende trepanel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

Vinduer - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Vinduer med 3 lag isolerglass og trekarmer

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra at det ikke er funnet noen direkte funksjonsfeil og på generelt grunnlag.

Ytterdører og porter - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Ytterdør i aluminium med glassfelt fra byggeåret.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.
Material/symptom:
Ytterdøra er noe preget av elde og bruk.

Innvendige dører - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Innvendige slette malte dører.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra alder og generell vurdering.

Takkonstruksjoner - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Yttertak som saltak av trekonstruksjoner tekket med betongtakstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.
Det er ikke foretatt noen utbedringer eller endringer av takkonstruksjonen.

Taktekking og membraner - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Betongtakstein på taket.
Takrenner og nedløp i stål.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasje, TG er satt ut fra generell vurdering.

Kjøkkeninnredning - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Normalt utstyrt kjøkken med  hvitevarer som oppvaskmaskin.
Kjøkkenet har folierte fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasje.
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Overflater på innvendige gulv - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Belegg på gulvene.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.
Material/symptom:
De fleste rommene har behov for renovering av gulvbelegg.

Overflater på innvendige vegger - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Malte plater og strie på vegger.
Våtromsplater på wc.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Overflater på innvendig himling - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: malte plater og T-profil himlinger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.

VVS-installasjoner, generelt - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Offentlig vann og avløp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vanntrykk synes ok, ingen indikasjoner på fortetninger.
Kontakt eventuelt kommune eller rørlegger for nærmere innfo/kontroll av anlegget, eventuelt
inspeksjon av rør med kamera.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Det meste av ledningsnettet som vann og avløper fra byggetiden og ikke nærmere vurdert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering og alder.
Vanntrykket er normalt.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Wc er utstyrt med toalett og servant.
Et toalett er utstyrt med pissoar, som er ute av drift.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt på generelt grunnlag.

Varme, generelt - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Elektrisk oppvarming tilpasset byggets drift.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er i hovedsak satt ut fra alder. Noen elementer har begrenset levetid, og TG er gitt ut fra
generelle vurderinger.
Det er ikke registrert synlige svikt.

Luftbehandling, generelt - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Ventilasjonsanlegg tiulpasset byggets drift, fra byggeåret.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmann er ikke VVS fagmann og kontrollen er begrenset til det visuelle.
Anlegger er ikke funksjonstestet.
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Elkraft, generelt - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Bygningen er utstyrt med fordelerskap med automatsikringer.
Det er hovedsaklig skjult anlegg.
Anlegget er ikke nærmere vurdert.
Det er skade på kanalføringer på et kontor.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering og alder, merk at takstmann ikke er elfagmann.

Annet   - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Bygningen er utstyrt med internt alarmanlegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tg er satt ut fra generell vurdering.

Bygning, generelt - Undervisningsbygg 2

Beskrivelse: Bygningen fremstår som normalt godt vedlikeholdt.
Normal slitasje og elde er en tilstand i seg selv, men beskrives ikke.

Forøvrig se beskrivelse.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsvurdering for Utendørs

Bearbeidet terreng, generelt - Utendørs

Beskrivelse: Tomta er opparbeidet med asfaltert innkjøring/parkering.
Det er etablert plen.
Overvannet ledes direkte til terreng.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG er satt ut fra generell vurdering.





















































 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

MEGLERSTANDARD MARS 2020 OM SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast A [dato] av Q4 Næringsmegling AS ved [forfatter]. 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 

Habil Utbygging AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Skolebygg Alta AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

1.1 Habil Utbygging AS, org.nr. 989 342 339, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i Skolebygg 

Alta AS, org.nr. 925 567 787, (Selskapet). 

1.2 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. 

1.3 Selskapet eier Kjeldsbergveien 10 og 12, gnr. 27, bnr. 231, samt del av bnr. 756 med 

påstående bygninger og anlegg i Alta 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) bankinnskudd i Selskapets balanse, og 

(c) fordringer i Selskapets balanse som i) en skyldner skal gjøre opp ved eller etter 

Overtakelse, herunder fordringer som har forfalt, men ikke blitt betalt før 

Overtakelse, eller som ii) er forskuddsbetalte kostnader til varer eller tjenester som 

leveres etter Overtakelse, og 

(d) [●] % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

(e) all gjeld i Selskapets balanse unntatt i) utsatt skatt, ii) utgifter til fremtidig vedlikehold 

og andre tiltak på Eiendommen etter Overtakelse og iii) avsetninger for forhold som 

Kjøper etter denne avtalen overtar risikoen for ved signering av den, og 

(f) [●] % av differansen mellom Eiendomsverdien etter fradrag for omforent verdi av 

tomten, NOK  [●], og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag per 

Overtakelse (inkludert beregnede avskrivninger frem til og med dagen for 

Overtakelse).  / NOK [●], som utgjør et omforent, fast vederlag som kompensasjon for 

differansen mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og 

Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag. 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av eventuelle lån 

2.2.1 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:  
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(a) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 

(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader, herunder eventuell over- 

eller underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler, som ved Overtakelse 

oppstår ved innfrielse av Selskapets lån.  

(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene 

som oppstår ved innfrielse av Selskapets lån, og ii) Selskapets skattemessige 

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

etter eiertid i salgsåret fordelt på antall dager der dagen for Overtakelse er tilordnet 

Selger.  

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

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

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

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

2.2.3 Senest [fem dager] før Avtalt Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra 

Selskapets långiver(e) som viser den eksakte størrelsen på Selskapets lån (i sum Lånene) per 

Overtakelse, herunder lån fra Selger (Selgerlånet), og hvor långiver(ne) bekrefter sletting av 

eksisterende pant ved innfrielse av Lånene som angitt i restgjeldsoppgavene. Samtidig skal 

Selger fremlegge en oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med 

riktige beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar 

skatt og utsatt skattefordel. Hvis Overtakelse av en eller annen grunn gjennomføres på et 

annet tidspunkt enn Avtalt Overtakelse, skal Selger uten ugrunnet opphold innhente og 

sende til Kjøper nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per dagen 

for Overtakelse. 

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

fremgår av restgjeldsoppgavene.  

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

selskap i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning etter at et eventuelt 

Selgerlån er innfridd, 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 

2.3.1 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, 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 
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(c) En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. 

2.3.2 Ved utarbeidelsen av Revidert Balanse skal det ses bort fra disposisjoner som Selskapet har 

foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper har overtatt Aksjene. Ved beregningen av 

Revidert Kjøpesum skal det ikke gjøres tillegg for forsikringssum eller krav på forsikringssum 

for skade på Eiendommen som Kjøper selv blir kjent med etter signering av denne avtalen. 

2.3.3 Kjøper kan senest en måned 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.  

2.3.4 Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

innen ytterligere 14 dager blir enige, kan hver av partene kreve at tvisten avgjøres etter 

punkt 12. 

2.3.5 Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal i) en eventuell positiv differanse 

betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og ii) en eventuell negativ differanse betales 

av Selger til konto oppgitt av Kjøper. Differansen skal betales innen 14 dager etter at 

Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, med tillegg for [●] % rente p.a. fra Overtakelse til 

betaling skjer, likevel slik at det etter forfall løper forsinkelsesrente i henhold til 

forsinkelsesrenteloven. 

2.3.6 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. Det medfører 

imidlertid at Selger og Kjøper ikke på annet rettsgrunnlag utenfor denne avtalen kan kreve 

endringer i Kjøpesumsberegningen (f.eks. som følge av en skjult eiendel eller gjeld eller 

uriktig beløpsfesting av en balansepost). 

3. OVERTAKELSE, OPPGJØR OG FORSINKELSE 

3.1 Avtalt overtakelse  

Aksjene skal overtas av Kjøper den [overtakelsesdato] (Avtalt Overtakelse).  

3.2 Faktisk overtakelse. Oppgjør 

3.2.1 Aksjene blir først overtatt av Kjøper idet Estimert Kjøpesum og eventuelt beløp tilsvarende 

Selgerlånet er disponible på oppgjørskontoen og vilkårene for utbetaling i punkt 3 i 

oppgjørsavtalen i vedlegg 6 er oppfylt eller frafalt (Overtakelse). 

3.2.2 Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

3.3 Forsinkelse 

3.3.1 Hvis Overtakelse skjer på en senere dag enn Avtalt Overtakelse, 

(a) og forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side, kan Selger kreve oppfyllelse, heving 

og erstatning, herunder forsinkelsesrente, etter punkt 6.1 til 6.3; 
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(b) og forsinkelsen skyldes forhold på Selgers side, kan Kjøper kreve oppfyllelse, heving 

og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter punkt 6.1 til 6.3 og punkt 8.1; 

(c) skal Selger sende til Kjøper nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert 

Kjøpesum, jf. punkt 2.2.3; 

(d) skal Revidert Balanse beregnes per Overtakelse; 

(e) gjelder Selgers forpliktelser etter punkt 5 frem til Overtakelse, og en del av Selgers 

garantier i punkt 7.1 avgis kl. 1200 på Overtakelse; og 

(f) gjelder punkt 9.1(a) for skader på Eiendommen og dens tilbehør. 

3.3.2 En part som krever erstatning for forsinkelse, kan skriftlig kreve at Selskapets resultat i 

perioden fra Avtalt Overtakelse til Overtakelse beregnes av Selskapet og bekreftes av 

Selskapets revisor, slik at eventuelt over- eller underskudd fra perioden kan tas i betraktning 

ved beregningen av erstatningen. 

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) Eiendommen eller dets tilbehør har ikke blitt skadet etter signering av denne avtalen 

med den følge at kostnadene til gjenoppføring/reparasjon og leietap som følge av 

skaden utgjør mer enn 10 % av Eiendomsverdien. I vurderingen av om denne 

beløpsgrensen er nådd, skal det ses bort fra kostnader i tilknytning til skader som 

Selger ikke hefter for etter punkt 9.1(a)(ii).     

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

(a) Eiendommen eller dets tilbehør har ikke blitt skadet etter signering av denne avtalen 

med den følge at det tapet Selger selv må dekke etter punkt 9.1(a), overstiger 10 % av 

Eiendomsverdien. Selger kan ikke gjøre denne betingelsen gjeldende hvis Kjøper påtar 

seg ikke å kreve en erstatning som overstiger 10 % av Eiendomsverdien som følge av 

skaden. 

4.3 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. 
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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 drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen 

vedlikeholdes på en forsvarlig måte og i et omfang som ikke er mindre enn før 

signering av denne avtalen. 

(c) At Selskapet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Selskapet, og at ingen 

av Selskapets vesentlige avtaler heves, endres eller sies opp uten Kjøpers skriftlige 

samtykke. 

(d) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

(f) At Selskapet senest ved Overtakelse trer ut av en eventuell konsernkontoordning og 

fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. 

6. PARTENES BEFØYELSER VED AVTALEBRUDD 

6.1 Både Selger og Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve at avtalen gjennomføres, med mindre 

den annen part rettmessig hever avtalen eller gjør gjeldende at en betingelse for gjennom-

føring av avtalen i punkt 4 ikke er oppfylt. Kjøper kan ikke kreve retting etter kjøpsloven 

§ 34, men Selger har rett til å utføre retting etter kjøpsloven § 36.  

6.2 Bryter Selger denne avtalen, har Kjøper rett til erstatning på de vilkår som følger av punkt 

7.2 og rett til å holde kjøpesummen tilbake etter kjøpsloven § 42, men Kjøper har ikke rett 

til prisavslag etter kjøpsloven § 38. Bryter Kjøper denne avtalen, kan Selger kreve erstatning 

etter alminnelige regler, herunder kjøpsloven § 57 og forsinkelsesrenteloven. 

6.3 Både Selger og Kjøper kan heve denne avtalen før Overtakelse hvis det inntrer omstendig-

heter, herunder forsinkelse, som utgjør vesentlig brudd av den annen parts forpliktelser 

etter denne avtalen. Etter Overtakelse kan Kjøper heve så fremt Kjøper har rett til det etter 

kjøpslovens regler.  

6.4 Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav 

gjeldende mot Selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av 

kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9, andre regler om 

ansvar for uriktige og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet 

grunnlag utenfor denne avtalen. 

7. SELGERS GARANTIER 

7.1 Selger garanterer det følgende overfor Kjøper ved signering av denne avtalen og ved 

Overtakelse, med mindre noe annet fremgår av garantiene nedenfor: 
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(a) Selger har opplyst Kjøper om de omstendighetene vedrørende Selskapet og 

Eiendommen som Selger kjenner til ved signering av denne avtalen, og som Kjøper 

har grunn til å regne med å få. «Grunn til å regne med å få» skal forstås på samme 

måte som i kjøpsloven § 19 (1) bokstav b. 

(b) De opplysninger vedrørende omstendigheter ved Selskapet og Eiendommen som 

Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne avtalen, er riktige så langt 

Selger kjenner til. Denne garantien omfatter ikke opplysninger i dokumenter 

utarbeidet av andre enn Selger eller selskap i samme konsern som Selger, med 

mindre Selger kjenner til at opplysningene er uriktige ved signering av denne avtalen. 

(c) Selger eier Aksjene, Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, det knytter seg 

ikke løsningsrett til Aksjene, Selskapet har ikke en ubetinget eller betinget plikt til å 

utstede ytterligere aksjer, og ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, 

fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

(d) Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og alle forhold (herunder 

de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er registrert der. 

(e) Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, Selskapet 

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

forpliktelser som Selskapet burde balanseført i samsvar med god regnskapsskikk, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(f) Størrelsen på Selskapets eventuelle fremførbare underskudd og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag blir korrekt beregnet ved fastsettelsen av 

Revidert Kjøpesum. 

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

avgiftsmyndighetene, og det foreligger ikke og vil ikke oppstå skatte- eller avgiftskrav 

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

avsetninger i Revidert Balanse. 

(h) Selskapet har utarbeidet en oppdatert justeringsoppstilling som er fullstendig og 

korrekt, og Selskapet besitter den dokumentasjon som etter gjeldende 

merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for anskaffelse/fremstilling og bruk av 

kapitalvarer. 

(i) Selskapets virksomhet består utelukkende i å eie fast eiendom, og Selskapet har ikke 

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(j) Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(k) Det eksisterer ikke andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de 

som er angitt i vedlegg 4, og alle eventuelle panteheftelser (utover lovbestemt pant 

for uforfalt gjeld) på Eiendommen og Selskapets øvrige eiendeler vil slettes uten 

ugrunnet opphold etter Overtakelse. 
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(l) Selskapet er ikke part i en tvist for en domstol eller et forvaltningsorgan og har heller 

ikke mottatt skriftlig varsel om at en part vil ta eller vurderer å ta skritt for å innlede 

en slik tvist mot Selskapet. Denne garantien gjentas ved Avtalt Overtakelse og ikke 

Overtakelse om forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side.  

(m) Selskapet bryter ikke leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i prospekt med 

tilhørende bilag på minnepinne, vedlegg 5. Denne garantien gjelder ikke et 

vedlikeholdsetterslep eller andre tekniske forhold ved Eiendommen.  

(n) Ved signering av denne avtalen er Eiendommen leiet ut i henhold til leieavtalene med 

tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 5, og disse avtalene er gyldige og gjengir alt 

som er avtalt med leietakerne. Ved signering av denne avtalen kjenner Selger ikke til 

at en leietaker bryter en leieavtale. 

(o) Ved signering av denne avtalen foreligger det ikke skriftlige pålegg mv. fra offentlige 

myndigheter som gjelder Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen 

måte. 

7.2 Med forhold som Selger kjenner til i punkt 7.1, 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 hefter ikke for manglende opp-

lysninger fra andre enn Selger selv. 

8. RETT TIL ERSTATNING OG BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers rett til erstatning 

8.1.1 Bryter Selger denne avtalen, herunder ved forsinkelse, har Kjøper bare rett til erstatning for 

det tapet Kjøper lider som følge av avtalebruddet. Retten til erstatning omfatter imidlertid 

bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av avtalebruddet. 

8.1.2 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 8.3 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.2 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 7 noe som han selv faktisk kjente til ved 

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

opplysningene som Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne avtalen. 

Denne begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7.1(g) og (h) (om 

skatt og avgift) eller punkt 7.1(c) eller (j) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. Selger fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende 

kjøpsloven § 20. 
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8.3 Reklamasjon 

8.3.1 Reklamasjon ved forsinkelse 

En part taper sitt krav på erstatning som følge av forsinkelse som skyldes forhold på den 

annen parts side, hvis parten ikke innen én måned etter Overtakelse gir den annen part 

skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i 

(Reklamasjon). 

8.3.2 Reklamasjon ved andre brudd på avtalen 

(a) Kjøper taper retten til å gjøre brudd på de Fundamentale Garantiene gjeldende hvis 

Kjøper ikke sender en Reklamasjon til Selger innen 5 år etter Overtakelse. For andre 

brudd på denne avtalen må Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest 18 

måneder etter Overtakelse. Hvis Kjøper selv oppdager et avtalebrudd innen utløpet 

av en av disse fristene, men senere enn én måned før utløpet av den, utvides fristen 

med én måned regnet fra fristens utløp. 

(b) Dessuten skal Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest én måned etter at Kjøper 

selv oppdaget avtalebruddet. Forsømmer Kjøper å sende en Reklamasjon innen 

denne fristen, vil Kjøper bare tape sitt krav mot Selger hvis og i den utstrekning 

forsømmelsen i) har økt Kjøpers tap, eller ii) har medført at Selger eller Selskapet har 

mistet retten til å kreve erstatning fra tredjemann, herunder et forsikringsselskap. 

8.4 Beløpsmessige ansvarsbegrensninger 

8.4.1 Selgers ansvar for brudd på punkt 7 er underlagt følgende begrensninger: 

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

enn NOK 25.000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved beregningen av Kjøpers tap, 

herunder 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 

1.000.000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning fra første krone. 

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

8.4.2 Ansvarsbegrensningen i punkt 8.4.1(c) gjelder ikke ved brudd på de Fundamentale 

Garantiene. Ansvarsbegrensningene i punkt 8.4.1(a) og (b) gjelder heller ikke ved brudd på 

punkt 7.1(c) eller (j) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen). 

8.4.3 Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene 

og punkt 5 og 7) er begrenset til det høyeste av Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendoms-

verdien. Se likevel punkt 9.2. 

8.5 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.3 og 8.4 gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt 

ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en 
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annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget 

av Aksjene til Kjøper. 

 

9. SKADESLØSHOLDELSE FRA SELGER 

9.1 Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap som springer ut av: 

(a) At Eiendommen eller dens tilbehør blir skadet i perioden mellom signering av denne 

avtalen og kl. 1200 ved Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder: 

(i) Ikke hvis tapet er lavere enn beløpsterskelen i punkt 8.4.1(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 leietakerne til Eiendom-

men er forpliktet til å videreføre eller gjenoppta sitt leieforhold på uendrede 

vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. 

(ii) Ikke skader som inntreffer i perioden fra kl. 1200 ved Avtalt Overtakelse frem til 

kl. 1200 ved Overtakelse hvis det skyldes forhold på Kjøpers side at Overtakelse 

gjennomføres senere enn Avtalt Overtakelse, med mindre skaden skyldes 

uaktsomhet på Selgers side. For slike skader som skyldes uaktsomhet, gjelder 

ikke unntaket i dette punkt 9.1(a)(ii). 

(iii) Bare hvis Kjøper senest én måned etter Overtakelse gir Selger skriftlig melding 

om at han krever erstatning for skaden. 

(b) At de fordringene som det er gjort tillegg for i beregningen av Revidert Kjøpesum, og 

som ikke omfatter rett til leie for perioden etter Overtakelse, ikke blir betalt. 

Selskapet skal ta rettslige skritt som er nødvendige og rimelige, for å inndrive slike 

fordringer, med mindre Selskapets forhold til Selskapets kontraktspart gir Selskapet 

saklig grunn til å unnlate det. Selskapet kan ikke ettergi hele eller deler av slike 

fordringer uten samtykke fra Selger, som ikke kan nekte slikt samtykke hvis Selskapet 

har saklig grunn til å ettergi fordringen. Kjøper taper retten til å gjøre denne skades-

løsholdelsen gjeldende hvis han ikke gir Selger skriftlig melding om det senest 18 

måneder etter Overtakelse.   

(c) Ansvar etter aksjeloven § 14-11 som følge av eventuelle fisjoner som Selskapet har 

deltatt i. Kjøper taper retten til å gjøre denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis han 

ikke gir Selger skriftlig melding om det senest 5 år etter Overtakelse. 

9.2 Punkt 8.1 gjelder tilsvarende. Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.2, 8.3 og 8.4 

gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 9. 
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10. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN PARTENE 

10.1 Kjøper og Selskapet på den ene side og Selger på den annen side fraskriver seg herved 

overfor den andre parten enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot nærstående av den 

andre parten som følge av den nærståendes disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til 

skade for Selskapet frem til og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller 

gjennomføringen av denne avtalen. 

10.2 Både Kjøper og Selger (hver for seg Skadesløsholderen) skal holde den annen part og hans 

nærstående (i fellesskap de Beskyttede Parter) skadesløs for det tilfelle nærstående av 

Skadesløsholderen gjør krav gjeldende mot de Beskyttede Parter som følge av de 

Beskyttede Parters disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til skade for Selskapet frem til 

og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av denne 

avtalen. 

10.3 Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i dette punkt 10 gjelder ikke i den grad kravet 

mot en person springer ut av hans forsettlige skadeforvoldelse eller en avtale med ham som 

inngås i tilknytning til denne avtalen. 

10.4 Med nærstående menes i) selskap i samme konsern (som definert i aksjeloven § 1-3) som en 

part, ii) en parts aksjeeiere (direkte og indirekte), iii) nåværende eller tidligere 

styremedlemmer eller ansatte hos en part eller selskap i samme konsern som parten, og iv) 

meglere, rådgivere eller andre representanter for en part. 

11. MEDDELELSER 

11.1 Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per e-post til følgende 

adresser: 

For Selger: [●], epost:  

For Kjøper: [●], epost:  

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

Q4 Næringsmegling AS v/ : [●], epost: 

12. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

12.1 Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 

et annet lands rett. 

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

rettergang med [●] som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold til 

de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er bestemt her. 

13. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 
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1. Firmaattester for Selger og Kjøper  

2. Vedtekter, firmaattest og pantattest for Selskapet 

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt. Tilhørende bilag og leiekontrakt og tilleggsavtaler på minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 

7. [Datarom på minnepinne] 

14. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS  beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

for Selger: Habil Utbygging AS  for Kjøper: [Kjøper] 

Tore Wæraas         Rolf Erik Suhr  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Selskapet: Skolebygg Alta AS 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr 
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VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

1.1 Habil Utbygging AS, org.nr. 989 342 339, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Skolebygg Alta AS, org.nr. 925 

567 787.  

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

Avtalen. 

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

125, Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no, (Oppgjørsansvarlig) til å bistå 

med gjennomføring av oppgjøret som beskrevet nedenfor. Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå 

med etteroppgjøret som skal finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

1.4 Avtalt Overtakelse er [overtakelsesdato]. 

1.5 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. 

1.6 5% av Eiendomsverdien skal betales til Oppgjørskontoen 7 virkedager etter signering av 

Avtalen.  Avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig kan dekkes av beløpet så snart 

Sikringsdokumentet iht. pkt. 2.1. er tinglyst. 

1.7 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 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikringsdokument på 

Eiendommen pålydende NOK [•] 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 

2.2  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av aksjeeierboken 

som angitt i Bilag 1 med de der angitte heftelser til fordel for 

Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt som angitt i 

Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett til å pantsette Eiendommen 

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

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Avtalt 
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 Handling Ansvarlig Frist 

bank], (Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke utlevere 

fullmakten til Kjøper før oppgjøret er gjennomført. Kjøper skal 

sørge for at panteretten til Långiveren bare kan gjøres gjeldende 

så langt gjeldende rett tillater det, og at Långiveren er kjent med at 

pantedokumentet ikke kan sikre Kjøpers finansiering av Kjøpe-

summen før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt 

til Foretaksregisteret.  

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 pantedokumentene 

hvis Overtakelse, uavhengig av årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Avtalt 

Overtakelse 

2.5  Innhente eventuelle samtykker som er nødvendige for å tinglyse 

pantedokumentene til Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Avtalt 

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 

Avtalt 

Overtakelse 

2.7  Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgavene) fra kreditorene 

under Lånene som angir eksakt størrelse på Lånene per Avtalt 

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 

Restgjeldsoppgavene. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

2.8  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en oppdatert estimert 

kjøpesumsberegning som angitt i punkt 2.2.3 i Avtalen, der 

Lånene og Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Restgjeldsoppgavene. 

Selger 5 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

2.9  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av styreprotokoll 

som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, partene har oppfylt sine 

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pante-

dokumenter til Långiveren er tinglyst, jf. punkt 2.6, skal partene gjennomføre oppgjøret i 

samsvar med bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist 

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: 

(i) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt 3.2) til Kjøper, 
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(ii) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig,  

(iii) innfri Lånene med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgavene, og 

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

Oppgjørskontoen til Selgers konto. 

5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sin plikt etter punkt 3.3, skal Selger ved Overtakelse levere til 

Kjøper en bekreftelse som viser at de personer som hadde fullmakt til å disponere over 

Selskapets bankkonti før Overtakelse, ikke lenger har fullmakt til å disponere over disse 

kontiene. Inntil Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag 

for aktuell periode.  

6  SKADESLØSHOLDELSE 

Kjøper påtar seg herved å holde Selger og styremedlemmene og daglig leder i Selskapet 

skadesløse for ethvert krav som springer ut av deres eventuelle bistand til å finansiere 

Kjøpesummen eller refinansiere Selskapets gjeld. 

7 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 og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken. 

8 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. 

9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT OG URÅDIGHETSERKLÆRING 

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

skal Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette 
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urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken, med mindre 

Kjøper gir instruks om noe annet. 

 [sted], [signeringsdato] 

for Habil Utbygging AS  for [Kjøper] 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr  [Kjøpers repr.] 

 

for Skolebygg Alta AS  for Q4 Næringsmegling AS  

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr   

 
Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

SKOLEBYGG ALTA AS 

Org.nr. 925 567 787 

Aksjeeiere i alfabetisk 

rekkefølge. 

Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 

aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Habil Utbygging AS  
Markedsgata 3, 
Postboks 1121, 9504 Alta 
 

989 342 339 1-[•]1) [•] 1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 

aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Dessuten er aksjene 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 

(herunder lån til [Kjøper] fra [Kjøpers bank]. Eieren av aksjene kan ikke 

avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til aksjene uten 

samtykke fra Q4 Næringsmegling AS , org.nr. 916 739 125, Nedre 

Langgate 37, 3126 TØNSBERG, epost: rbw@q4.no. Denne heftelsen 

er ikke til hinder for at aksjene pantsettes på første prioritet til 

[Kjøpers bank].  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Skolebygg Alta AS 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr  

mailto:rbw@q4.no
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Skolebygg Alta AS, org.nr. 925 567 787, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved 

[Kjøpers representant], personnummer [•], fullmakt til alene å pantsette og utstede en 

urådighetserklæring over vår eiendom med gnr. 27, bnr. 231,756, fnr. , snr.  i Alta  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], [signeringsdato] 

for Skolebygg Alta AS 

 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr  

 

 

Jeg/vi bekrefter at Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr 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], [signeringsdato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 
 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL 

FOR  

STYREMØTE 

I 

SKOLEBYGG ALTA AS 

 

Den [signeringsdato] ble det avholdt styremøte i Skolebygg Alta AS, org.nr. 925 567 787, i selskapets 

lokaler. [Alternativt: Styrelederen fant det betryggende å avholde telefonstyremøte den [•].] 

Følgende personer deltok: [Styremedlemmene]. 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 Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr 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 med urådighet til fordel for Kjøpers 

långiver på de vilkår som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at denne panteretten er tom frem 

til Kjøpers overtakelse av aksjene. Videre merket styret seg at Kjøper ifølge oppgjørsavtalen skal 

sørge for at panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det, og at Kjøpers 

långiver er kjent med at panteretten ikke kan sikre Kjøpers finansiering av kjøpesummen for aksjene 

før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt til Foretaksregisteret.] 

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. 

 

[Styremedlemmene] 
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Bilag 4 

 

Til styret i Skolebygg Alta AS, org.nr. 925 567 787 

 

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 Skolebygg Alta 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 Skolebygg Alta 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 Skolebygg Alta AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Habil Utbygging AS 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

SKOLEBYGG ALTA AS 

Org.nr. 925 567 787 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper] 
[Forretnings- og postadresse] 
[Epost] 

[org.nr. Kjøper] 1-[•]1) [•] 1) Aksjene er pantsatt på første prioritet til 

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

bank], med adresse [•]. 
2) Dessuten er aksjene pantsatt på 2. 

prioritet til Q4 Næringsmegling AS , 

org.nr. 916 739 125 til sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 

eller [Kjøpers bank] i tilknytning til 

Avtalen. Eieren av aksjene kan ikke 

avhende eller pantsette aksjene eller 

rettigheter til aksjene uten samtykke fra 

Q4 Næringsmegling AS , Nedre 

Langgate 37, 3126 TØNSBERG  

1) [overtakelsesdato] 
 

2) [signeringsdato] 
 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Skolebygg Alta AS 

Tore Wæraas           Rolf Erik Suhr  
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           Bilag 6 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

SKOLEBYGG ALTA AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Skolebygg Alta AS, org.nr. 

925 567 787, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt]. 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

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

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[Styremedlemmene] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. 

[●] (styreleder), [●] og [●] skal heretter utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 
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”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er heretter selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Skolebygg Alta AS. 

§ 2 

Selskapets virksomhet 

Selskapets virksomhet er [å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som 

dermed står i forbindelse.] 

§ 3 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 

§ 4 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven. 

§ 5 

Signatur 

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

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]       [Medundertegner] 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

 

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

stemme for våre aksjer i Skolebygg Alta AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i 

selskapet som skal behandle endring av styret, revisor og vedtekter. 

Undertegnede samtykker herved til: 

1. at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående 

styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3);  

2. at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem er 

til stede på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje 

setning; og 

3. at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 

5-7 uten å følge kravene i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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