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Utkast A fra Leietaker. Det tas forbehold om endringer. Ingen avtale er inngått før kontrakt er signert og avtalte forbehold er løftet.

LEIEKONTRAKT
mellom
Wienerberger AS
og
[Firmanavn AS]
vedrørende leie av næringsarealer i Nome kommune
1

PARTENE OG LEIEOBJEKTET

1.1

Eiendommen gnr. 101, bnr. 64 | gnr. 101, bnr. 447 | gnr. 102, bnr. 105, med påstående
bygninger og anlegg, i Nome kommune (Eiendommen) overdras fra Wienerberger AS (org.nr.
982 579 252) (Leietaker) til [Firmanavn AS] (org.nr. xxx xxx xxx) (Utleier) i henhold til
kjøpekontrakt av dagens dato (Kjøpekontrakten).

1.2

Utleier og Leietaker har i forbindelse med overdragelsen av Eiendommen blitt enige om at
nærmere definerte deler av Eiendommen skal leies tilbake til Leietaker fra tidspunktet for
Utleiers overtakelse av Eiendommen.

1.3

Leieobjektet (Leieobjektet) består av administrasjonsbygg på ca. 200 m2, kaldtlager under tak
på ca. 6.500 m2, lager i fabrikkbygning på ca. 100 m2, uteareal, parkeringsplasser på
Eiendommen, samt frikjørevei til lager, som vist i vedlagte tegning, Bilag 1.

1.4

Alle arealer er oppgitt etter NS 3940:2012. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å
kreve Leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtalens øvrige
bestemmelser.

2

LEIETAKERS VIRKSOMHET

2.1

Leieobjektet kan benyttes innenfor rammen av det som til enhver tid omfattes av Leietakers
virksomhet.

3

OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER

3.1

Leieobjektet overtas i den stand som Leieobjektet var i ved Utleiers overtakelse av
Eiendommen i henhold til Kjøpekontrakten.

3.2

Utleier er ikke ansvarlig for at Leieobjektet ved Overtakelse er godkjent for den
bruk/virksomhet som angitt i punkt 2.1, herunder krav som følger av plan- og bygningsloven.

3.3

I forbindelse med Overtakelse av Leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra
befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.

3.4

Leietaker må gi skriftlig melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at Leietaker
burde ha oppdaget dem. Forhold som Leietaker kjente til ved Overtakelse kan ikke senere
gjøres gjeldende som mangel.

4

LEIEPERIODEN

4.1

Leieforholdet løper fra overtakelse har funnet sted i henhold til Kjøpekontrakten (Overtakelse)
til og med [datoen som faller 3 år etter Overtakelse (Leieperioden), hvoretter leieforholdet
opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i Leieperioden.

4.2

Fristen for å sende flyttingsoppfordring etter Leieperiodens utløp er seks måneder.

4.3

Leietaker har rett til å forlenge Leieperioden i en periode på inntil 5 år på samme vilkår som i
denne leieavtalen. Dersom Leietaker ønsker å benytte sin rett, skal dette meddeles skriftlig til
Utleier minst [6] måneder før utløpet av Leieperioden.

5

LEIEN

5.1

Leien for Leieobjektet per år (Leien) utgjør ved inngåelsen av denne leieavtalen NOK 700.000
(eksklusive merverdiavgift). I tillegg kommer merverdiavgift i den utstrekning vilkårene for å
legge merverdiavgift på Leien er oppfylt, jf. punkt 7.

5.2

1/4 av Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver(t) kvartal med NOK 175.000
(eksklusive merverdiavgift).

5.3

Utleier utsteder faktura til Leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende
regelverk, og med opplysninger om Utleiers kontonummer for betaling av Leien. Betaling anses
ikke skjedd før beløpet er mottatt på Utleiers konto.
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5.4

Leien inkluderer Leietakers andel av Eiendommens felleskostnader herunder, men ikke
begrenset til kostnader angitt i Bilag 2, samt energi, rengjøring mv av areal til Leietakers
eksklusive bruk. Leietaker dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtalen.

5.5

Eiendomsskatt betales av Utleier.

5.6

Ved forsinket betaling av Leien og/eller andre kostnader tilknyttet leieforholdet, svares
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for
denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.

6

LEIEREGULERING

6.1

Leien reguleres hver 1. januar, i samsvar med eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal
Leien ikke kunne reguleres under den Leien som ble avtalt på kontraktstidspunktet.

6.2

Opprinnelig kontraktindeks er indeksen for […] måned år […]. Leieregulering baseres på
utviklingen fra opprinnelig kontraktindeks til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet.

6.3

Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.

6.4

Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter
denne leieavtalen, skal den regulerte Leien løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det
måtte være lovlig adgang til det.

7

MERVERDIAVGIFT

7.1

Partene har per kontraktsignering forutsatt at [hele/deler/ikke – må avklares] av Leieobjektet
skal omfattes av Utleiers frivillige registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

7.2

I den utstrekning Leieobjektet skal omfattes av Utleiers registrering i henhold til punkt 7.1,
innestår Leietaker for at vilkårene for registrering er oppfylt fra tidspunkt for kontraktsignering
og i hele Leieperioden.

7.3

Utleier har rett til å legge merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats på Leien og
eventuelle andre kostnader knyttet til arealer som skal omfattes av Utleiers registrering i
henhold til punkt 7.1. Det samme gjelder for arealer som måtte bli omfattet av Utleiers
registrering som følge av at registrering for utleie blir pålagt ved lov.

7.4

Dersom Leietaker i samsvar med punkt 21 har fått samtykke til fremleie av arealer som skal
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omfattes av Utleiers registrering i henhold til punkt 7.1, og de fremleide arealene fortsatt kan
omfattes av Utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, skal Leietaker som ikke er
registrert i Merverdiavgiftsregisteret umiddelbart søke om frivillig registrering for fremleien.
Hvis Leietaker allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for annen virksomhet, skal
Leietaker innta en bestemmelse i fremleieavtalen om at fremleieforholdet skal behandles som
merverdiavgiftspliktig, samt utfakturere leievederlaget for fremleieforholdet med tillegg av
merverdiavgift.
7.5

Leietaker skal umiddelbart gi Utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i
den avgiftsmessige status til hele eller deler av Leieobjektet. Leietaker skal også innen 14 dager
skriftlig besvare Utleiers årlige leietakererklæringer om Leietakers bruk av Leieobjektet
gjennom året og bygningsmessige tiltak foretatt på Leieobjektet av Leietaker. Leietaker skal
også innhente tilsvarende dokumentasjon fra eventuelle fremleietakere.

7.6

Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker og eventuelle fremleietakere
beholde egne justeringsforpliktelser for bygningsmessige tiltak foretatt på Leieobjektet.

7.7

Eventuelle krav som følge av bestemmelsene i dette punkt 7 forfaller til betaling ved påkrav.
Krav som følge av Utleiers plikt til tilbakeføring/nedjustering av fradragsført inngående
merverdiavgift forfaller imidlertid til betaling tidligst 14 dager før forfall for Utleiers
betalingsplikt til staten.

8

SIKKERHETSSTILLELSE

8.1

Leietaker skal ikke stille sikkerhet.

9

LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET

9.1

Leietaker skal behandle Leieobjektet med tilbørlig aktsomhet.

9.2

Leietaker skal sette seg inn i og følge de offentligrettslige og privatrettslige regler som er eller
måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er i Leieperioden
ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at Leietakers bruk av Leieobjektet tilfredsstiller
de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav.

9.3

Leietaker skal oppfylle og bekoste alle nye offentligrettslige (bygningstekniske og andre) krav til
Leieobjektet som oppstår i Leieperioden som følge av Leietakers særlige bruk av Leieobjektet,
herunder krav til universell utforming og krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar,
industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet.
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9.4

Leietaker skal på Utleiers forespørsel dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem for
Leietakers virksomhet som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav.

9.5

Leieobjektet må ikke brukes på en måte som forringer Eiendommens omdømme eller
utseende. Røyking er ikke tillatt i Leieobjektet. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes
oppvarmet, slik at frysing unngås. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i
forbindelse med disse forhold er Leietakers ansvar.

9.6

Leietaker tar selv hånd om søppel/kildesortering.

10

UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET

10.1

Leietaker skal gi Utleier adgang til Leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager for ettersyn,
reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, endringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med
rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på
Eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til Leieobjektet uten slikt varsel.

11

UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT

11.1

Det påhviler Utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting
av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg,
fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Videre
skal Utleier besørge og bekoste vedlikehold av alle tekniske innretninger i Leieobjektet.

11.2

Utleiers arbeider skal foretas på en forskriftsmessig og håndverksmessig god måte.

11.3

Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i Leieobjektet av
Leietaker.

11.4

Leietaker har ikke krav på erstatning eller avslag i Leien ved avbrudd i forsyninger av vann,
energi, luft etc., som ikke er vesentlige.

11.5

Utleier skal sørge for at Leieobjektet i Leieperioden er i samsvar med de for
Eiendommen/Leieobjektet gjeldende offentligrettslige bygningstekniske krav, med mindre
annet følger av punkt 9 eller Leietakers vedlikeholdsplikt etter punkt 12.

11.6

Utleier skal sørge for og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og snørydding, med
mindre annet er særskilt avtalt.
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12

LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

12.1

Leietaker skal sørge for og bekoste grunnleggende innvendig vedlikehold av Leieobjektet,
hensyntatt Leieobjektets tilstand på tidspunktet for Overtakelse. Vedlikeholdsplikten omfatter
også ut- og innvendig vedlikehold av Leieobjektets inngangsdører/porter samt innvendig
vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten omfatter reparasjon (akutt
vedlikehold) og periodisk vedlikehold, så som overflatebehandling av gulv, vegger og tak,
nødvendig utskifting av for eksempel tapet, gulvbelegg o.l., utskifting av deler (pakninger med
videre) og enkle reparasjoner av innretninger i Leieobjektet, som synlige rør, ledninger og
installasjoner for forsyning av og avløp for vann, varme, ventilasjon/kjøling, elektrisitet/IKT og
hvitevarer.

12.2

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk
i Leieobjektet; herunder skader på vinduer, karmer og inngangsdører/porter til Leieobjektet.
Knuste ruter må straks erstattes med nye.

12.3

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter ikke skade på selve bygningskroppen, f.eks. sprekker eller
skjevheter i gulv, vegger eller tak som følge av setninger eller rystelser. Leiers vedlikeholdsplikt
omfatter heller ikke skader som følge av brann eller vannlekkasje, med mindre skaden er en
følge av uaktsomhet fra leietaker eller noen leietaker har gitt adgang til leieobjektet.

12.4

Oppfyller ikke Leietaker sin vedlikeholdsplikt, er Utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 3
ukers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for Leietakers regning.

13

UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

13.1

Utleier kan foreta alle arbeider til Eiendommens/Leieobjektets vedlikehold eller fornyelse;
herunder miljørelaterte tiltak. Leietaker skal medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til
andre deler av Eiendommen kan føres gjennom Leieobjektet uten hinder av Leietakers
innredning eller lignende.

13.2

Leietaker må finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i Leien, med mindre
ulempene for Leietaker er vesentlige.

13.3

Leietaker skal varsles om alle arbeider etter dette punkt 13 med rimelig frist. Utleier skal påse
at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Leietaker.

14

LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET

14.1

Leietaker kan ikke foreta endringer; herunder innredning eller ominnredning i eller av
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Leieobjektet, uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom Leietaker
ønsker økt kapasitet/forsyning av energi, vann, luft, avløp mv. i forhold til hva som var forutsatt
for Leietakers bruk på kontraktstidspunktet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Dersom samtykke gis skal Utleier samtidig, dersom Leietaker krever det, skriftlig ta stilling til
om Leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte endringene. Med mindre
annet skriftlig avtales, skal alle Leietakers endringsarbeider tilfalle Utleier ved leieforholdets
opphør.
14.2

Leietaker kan ikke sette opp virksomhetsskilt og solavskjerming uten Utleiers skriftlige
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Størrelse, utforming og
plassering skal være sedvanlig etter virksomhetens og Eiendommens art og karakter, og skal
godkjennes av Utleier.

14.3

Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle
alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette punkt 14. Alle
søknader skal godkjennes av Utleier. Ved ferdigstillelse av arbeidene skal dokumentasjon for
arbeidene overleveres Utleier sammen med eventuelle offentlige godkjennelser.

15

FORSIKRING

15.1

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.

15.2

Utleier forsikrer Eiendommen.

15.3

Leietaker forsikrer egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer,
driftstap/-avbrudd og eget ansvar. Leietaker forsikrer også dører og vinduer til Leieobjektet.

15.4

Dersom Leietakers virksomhet medfører forhøyelse av Eiendommens forsikringspremier eller
nye sikkerhetsforskrifter fra Utleiers forsikringsselskap som innebærer investeringer, skal
Leietaker dekke kostnadene. Leietaker skal melde til Utleier ethvert forhold og/eller endring i
forhold ved virksomheten, som kan få følger for Eiendommens forsikringspremie.

15.5

Hver av partene kan kreve å få fremlagt den annen parts forsikringsavtale.

16

BRANN/DESTRUKSJON

16.1

Blir Leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan hver av partene
erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen.
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17

UTLEIERS AVTALEBRUDD

17.1

Leietaker kan kreve avslag i Leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse eller
mangel. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig og at mangelen ikke rettes av
Utleier i henhold til bestemmelsene i husleieloven § 2-10. Leietaker må gi skriftlig melding om
skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at Leietaker burde ha oppdaget dem.

17.2

Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til
husleieloven § 2-13. Hva gjelder mangel, forutsettes at mangelen er vesentlig og at mangelen
ikke rettes av Utleier i henhold til bestemmelsene i husleieloven § 2-10. Indirekte tap dekkes
ikke. Erstatningen er i Leieperioden oppad begrenset til 12 måneders leie, med mindre Utleier
har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell forlengelse av Leieperioden gjelder en
ny, tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden.

17.3

Dersom Leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra Utleiers side som
grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at leieavtalen kan bli hevet
dersom misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-12.

18

LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE

18.1

Leietaker er erstatningsansvarlig for direkte tap som følge av vesentlig skade eller vesentlige
mangler som skyldes forsett eller uaktsomhet fra Leietaker selv eller folk i Leietakers tjeneste
samt fremleietakere, kunder, leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som
Leietaker har gitt adgang til Eiendommen. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningen er i
Leieperioden oppad begrenset til 12 måneders leie, med mindre Leietaker har handlet
forsettlig eller grovt uaktsomt. Ved eventuell forlengelse av Leieperioden gjelder en ny,
tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. Utleiers tap skal beregnes netto etter
fradrag for (i) skatte-/avgiftsbesparelser som Utleier kan nyttiggjøre seg og (ii) det Utleier har
rett til å kreve erstattet under sine forsikringer.

18.2

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis Leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir
betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Leietaker vedtar at tvangsfravikelse
kan kreves når Leieperioden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b).

18.3

Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan Utleier heve denne, og Leietaker skal da straks
fraflytte Leieobjektet. Bestemmelsen i punkt 17.3 gjelder tilsvarende ved heving fra Utleier.

18.4

Dersom Leietaker blir kastet ut eller flytter etter krav fra Utleier pga. mislighold eller fraviker
Leieobjektet som følge av konkurs, skal Leietaker betale Leien og eventuelle andre forpliktelser
under denne leieavtalen for den tid som måtte være igjen av Leieperioden. Betalingsplikten
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gjelder bare i den utstrekning Utleier ikke får dekket sitt tap gjennom annen utleie av
Leieobjektet. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og
rydding/rengjøring av Leieobjektet fører med seg. Det samme gjelder eventuelle kostnader til
tilbakestillelse av Leietakers arbeider og kostnader til ny utleie.
19

FRAFLYTTING

19.1

Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis adgang til Leieobjektet.

19.2

Ved fraflytting skal Leietaker tilbakelevere Leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter
og for øvrig i tilnærmet samme stand som ved Overtakelse og med samtlige
nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 12 er oppfylt med alminnelige
intervaller i Leieperioden, aksepterer Utleier normalt slit og elde frem til fraflytting. For
endringer foretatt av Leietaker i Leieperioden, gjelder reguleringen i punkt 14.

19.3

I god tid før utløpet av Leieperioden skal det avholdes en felles befaring mellom Leietaker og
Utleier for å avtale eventuelle nødvendige arbeider som skal utføres for å bringe Leieobjektet i
den stand det skal være ved fraflytting.

19.4

Utleier har i de siste 12 måneder før fraflytting rett til å sette opp skilt på fasaden med
informasjon om at Leieobjektet blir ledig. I samme periode skal Leietaker, etter forhåndsvarsel,
gi leiesøkende adgang til Leieobjektet 3 dager per uke i alminnelig kontor-/forretningstid.

19.5

Leietaker skal senest siste dag i Leieperioden på egen bekostning fjerne sine eiendeler.

20

TINGLYSING/PANTSETTELSE

20.1

Leieavtalen kan ikke tinglyses uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke
nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha opptrinnsrett, og den skal
vike prioritet for nye pengeheftelser som Utleier måtte la tinglyse på Eiendommen. Leietaker
skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres. Leietaker gir Utleier ugjenkallelig
fullmakt til å slette den tinglyste leieavtalen på det tidspunkt leieforholdet opphører. Kostnader
forbundet med tinglysing og sletting av leieavtalen dekkes av Leietaker.

20.2

Leieavtalen kan ikke pantsettes uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke
nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir Utleier
ugjenkallelig fullmakt til å slette pantsettelsen på det tidspunkt leieforholdet opphører.
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21

FREMLEIE

21.1

Fremleie av Leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Økt avgiftsmessig belastning
for Utleier som følge av fremleien skal alltid anses som saklig grunn, med mindre Leietaker
forplikter seg til å holde Utleier skadesløs for Utleiers tap og kostnader som følge av fremleien i
samsvar med punkt 7 og stiller en etter Utleiers oppfatning tilfredsstillende sikkerhet for sine
forpliktelser. Videre skal opprettholdelse av Eiendommens
virksomhetsprofil/virksomhetssammensetning anses som saklig grunn.

21.2

Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 21 anses ikke som
samtykke.

22

OVERDRAGELSE

22.1

Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten den annen parts skriftlige
forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.

23

SÆRLIGE BESTEMMELSER
[…]

24

FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

24.1

Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 3-5, 3-6, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 85, 8-6 og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre
bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

25

LOVVALG OG TVISTELØSNING

25.1

Denne leieavtalen reguleres av norsk rett.

25.2

Oslo tingrett vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen.

26

UNDERSKRIFT

26.1

Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer; hvorav partene beholder ett hver.

Side 10 av 12

Bratsberg Teglverk, [signeringsdato] 2020

for Wienerberger AS:

for [Firmanavn AS]:

Roar Kjos

[Kjøpers repr.]

VEDLEGG
Vedlagt følger:
1. Tegninger som viser Leieobjektet, herunder plantegninger for bygninger og situasjonstegninger
for uteareal og parkeringsplasser
2. Oversikt over mulige felleskostnader (ikke uttømmende)
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BILAG 2
OVERSIKT MULIG FELLESKOSTNADER (IKKE UTTØMMENDE)
Oppregningen nedenfor er ment som eksempler på felleskostnader som inngår i Leien dersom tilbudet
eksisterer, og ikke som en angivelse av hva som skal inngå per leiestart. Innholdet vil kunne endre seg i
Leieperioden, for eksempel som følge av innføring av nye servicetilbud eller offentligrettslige krav.
-

Strøm til oppvarming og belysning av fellesareal (herunder trapper), heiser, kjøleanlegg,
ventilasjonsanlegg, varmtvannstanker, utelys, varmekabler i takrenner, branntekniske anlegg,
portanlegg, sikkerhetsinnretninger og andre forhold installert i fellesareal.

-

Olje, gass etc. til oppvarming av fellesareal og andre fellestjenester som ikke avregnes mot den
enkelte leietaker etter eget forbruk.

-

Offentlige avgifter, herunder vann, kloakk, feiing, renovasjon og øvrige avgifter som eventuelt
måtte tilkomme/foreligge.

-

Eiendomsskatt.

-

Rengjøring og renovasjon, herunder trappevask og rengjøring av fellesareal, håndtering/rensing
mv. av matter i fellesareal (herunder trapper), utrydding/bekjempelse av skadedyr, utøy ol.,
utvendig vindusvask, rengjøring av utstyr for solavskjerming, fjerning av tagging/graffiti, leie,
kjøring og tømming av søppelcontainer mv.

-

Tilsyn, service og vedlikehold av heiser, sanitæranlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, alle
branntekniske installasjoner (herunder alarm og sikkerhetsanlegg), porter, fyringsanlegg,
innendørs fellesareal, utendørs fellesareal, vinduer utvendig, utstyr for solavskjerming osv.,
herunder vaktmestertjeneste.

-

Resepsjonstjeneste, vakthold.

-

Øvrige serviceytelser, herunder gartner og annen rydding/vedlikehold på utendørsarealer,
snømåking av utearealer, parkeringsplasser, fortau og tak, bortkjøring av snø, kosting og renhold
av nevnte arealer, utvendig vaktmestertilsyn mv.
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NOME KOMMUNE

tlf.: 35946200, faks: 35946209

EIENDOMSOPPLYSNINGER

Eiendom: Gnr.: 101 Bnr.: 64
Adresse: Strengenvegen 31, 3825 Lunde

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Vi kan ikke finne dokumentasjon i vårt eiendomsarkiv på at det er gitt midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest for den opprinnelige bebyggelsen på ovenfor nevnte eiendom.

Tilleggsinformasjon:
Ferdigattest for utvidelse av del av tørrsatofflager følger vedlagt.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og
formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Utskrifter f ra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte
karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på
ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
21.09.2020

NOME KOMMUNE

tlf.: 35946200, faks: 35946209

EIENDOMSOPPLYSNINGER nr. 3
Komm

Eiendom: Gnr.:101 Bnr.: 64 Fnr.: 0 Snr: 0
Administrative kretsdata:
Kretstype
uneGrunnkrets
merke
Postnummerområde
Skolekrets
Kirkesogn
Valgkrets

Kretsnr:
110
3825
24
05140801
24

Kretsnavn
BJERVA
LUNDE
LUNDE
Lunde og Flåbygd
LUNDE

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED
EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan
foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være
bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Utskrifter f ra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder
ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke
gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med
eiendomsforespørsler.

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
21.09.2020

NOME KOMMUNE

3816

Eiendomsopplysninger nr. 3
Eiendommen gnr.101, bnr.64
Arealopplysninger fra Matrikkelen
Oppmålingsstatus Skyldeling av 1924, flere. sammenslåinger
Oppgitt areal ca. 68479 m2***
Arealstørrelse
/
For seksjon
Stengenvegen 31
Eiend. adresse
Koordinater
Koordinatsystem EUREF89 UTM Sone 32
6572966.4
Nord
505674.3
Øst

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED
EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan
foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være
bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Utskrifter f ra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder
ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke
gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med
eiendomsforespørsler.

Nome kommune. Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Telefon: 35 946200, faksnr: 35 946209,
E-postadresse:postmottak@nome.kommune.no

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
21.09.2020

NOME KOMMUNE
Kom-

tlf.: 35946200

EIENDOMSOPPLYSNINGER

Eiendom: gnr.: 101 bnr.: 64 fnr.: Snr.:
Bygningsopplysninger:
Bygningstype

Bruksareal Ant.
(kvm)
Boenheter

Fabrikkbygning ukjent
Lagerhall
ukjent
(ferdigvarelager)
Annen
ukjent
kontorbygning
(319)

Status

Dato tatt i
bruk:

Byggeår

0
0

Tatt i bruk
Tatt i bruk

ukjent
ukjent

ukjent
ukjent

0

Tatt i bruk

ukjent

ukjent

Byggetillatelser etter oppføring:
• Den 20.01.1999 ble det gitt tillatelse til oppføring av et tilbygg fabrikkbygningen med
grunnflate på 40 m2 mot øst (tørrstofflager).
• Den 27.01.1999 ble det gitt byggetillatelse for utvidelse av ferdigvarelager med en grunnflate på
560 m2 mot nord.
• Den 27.08.1998 ble det gitt tillatelse til å koble ut 3 oljetanker under gulvet i produksjonslokalet
(disse skal være tømte, rengjorte og fylt med sand/grus), og isteden bruke dagtank for diesellager.
• Den 06.06.1996 gav Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern tillatelse til oppbevaring av
LPG gass-beholder med en kapasitet på 119 m3 ved det sørlige hjørnet av fabrikkbygget. Ut fra
flyfoto fra 2015 er tanken nå demontert.
Tegning som viser plassering av dagtank for diesel, men trolig også de ulike byggenes alder:

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
23.09.2020

NOME KOMMUNE
Kom-

tlf.: 35946200

EIENDOMSOPPLYSNINGER

Opplysningene er hentet fra Matrikkelen og bygningsarkivet. Det er ikke tillatt å ta i bruk/endre
bygget slik at antall boenheter går ut over det som er registrert i Matrikkelen.
Har bygningsmyndigheten godkjente tiltak etter plan- og bygningsloven på nabo-/gjenboereiendom
(tillatelser gitt inntil 3 år tilbake i tid):
Nei x Ja
Dersom svaret er ja, hvilke:

Er bygninger/gårdstunet på eiendommen registrert som verneverdig i Sefrak el. reguleringsplan?
Nei x Ja

Merknader:

Pålegg fra bygningsmyndigheten
(Pålegg som ikke er utført så langt kommunen har data om dette)
1. Pålegg etter plan- og bygningsloven
Er det gitt pålegg i forbindelse med brukstillatelse/ferdigattest?
Nei x Ja
Kopi av pålegg er vedlagt
Er det gitt andre pålegg som følge av kommunens tilsynsfunksjon etter plan- og bygningsloven?
Nei x Ja
Kopi av pålegg er vedlagt
2. Pålegg etter forurensningsloven som ikke gjelder vannforsyning og avløp (Mulige pålegg
som gjelder vannforsyning og avløp er dokumentert I dokumentet ” Vannforsyning og
avløpsforhold.):
Er det registrert slike pålegg?
Nei x Ja
Kopi av pålegg er vedlagt

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED
EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge
forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på
sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
23.09.2020

Ortofoto nyere versjon med matrikkel
Gnr. 101 bnr.64 og 447, 102-105

Situasjonskart
Gnr. 101 bnr.64 og 447, 102-105

Utsnitt av regulerings- og kommuneplan med matrikkel
Gnr. 101 bnr.64 og 447, 102-105

NOME KOMMUNE

tlf.: 35946200, faks: 35946209

EIENDOMSOPPLYSNINGER
Eiendom: Gnr.: 101 Bnr.: 64 Fnr.:

Snr.:

Veg, vann og avløp
Veg
Har eiendommen avkjørsel til offentlig veg?
Nei
Ja X
Ev. tilleggopplysninger:
Eiendommen har avkjøring til Fylkeskommunal veg Strengenvegen.

Vannforsyning og avløpsforhold
Er eiendommen tilknyttet offentlig vannforsyning?
Nei
Ja X
Ev. tilleggsopplysninger om vannforsyningen:
Kommunen har ikke tegninger på private stikkledninger

Er eiendommen tilknyttet offentlig avløpsledning?
Nei
Ja X
Ev. tilleggsopplysninger om avløpsforholdene:
Kommunen har ikke tegninger på private stikkledninger

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED
EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske
situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen
ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i
sammenheng med eiendomsforespørsler.

www.infoland.no
© Norsk Eiendomsinformasjon as
21.09.2020

Wienerberger AS Bratsberg Teglverk
Brobekkveien 40
0598 OSLO

Deres ref.:
[Deres ref.]

Oslo, 21.06.2019

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/4509

Saksbehandler:
Beate Folkestad Habhab

Sluttrapport for forurenset grunn - Wienerberger Bratsberg
teglverk
Miljødirektoratet tar rapporten til orientering
Vi viser til rapport mottatt 20. februar og supplerende opplysninger mottatt på epost 7. juni i år.
Miljødirektoratet tar rapporten til orientering og anser at arbeidene er utført i henhold til godkjent
tiltaksplan og de krav som stilles til håndtering av avfall og forurenset masse. Vi forutsetter at
gjenfylling av utgravde sjakter mv. er gjort med rene masser.
Under tiltaket viste det seg at lekkasjer fra tanker i bakken hadde forurenset et større område enn
forutsett. Deler av dieselforurensningen befinner seg under eksisterende bygg og kunne ikke fjernes
uten å destabilisere bygget. Området er omgitt av tette leirmasser og spredningsfaren er vurdert
som liten. På bakgrunn av dette mener Miljødirektoratet at de gjenværende forurensede massene
kan bli liggende inntil det er mulig å komme til for å få dem fjernet.
Ved fremtidige terrenginngrep på området må det utarbeides en ny tiltaksplan for håndtering av
gjenværende forurensende masser og avfall, jfr forurensningsforskriften §2-6. Hvis det blir aktuelt å
endre arealbruk til mer sensitive formål, som boliger eller institusjoner, må det også gjøres en ny
risikovurdering.
Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Harald Sørby
Beate Folkestad Habhab
seksjonsleder
seniorrådgiver

Kopi til:
Nome kommune

Ringsevja 30

3830

Ulefoss

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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______________________________________________
KJØPEKONTRAKT
MED OPPGJØRSAVTALE
______________________________________________
MELLOM
WIENERBERGER AS
OG

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV
GNR 101,102 BNR 64,105,447
I
NOME KOMMUNE

Q4 Næringsmegling AS
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Kjøpekontrakt for Strengenvegen 31

Kjøper…….. Selger……..

Opp

Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom :
Wienerberger AS, org.nr. 982 579 252, Brobekkveien 40, 0598 OSLO
("Selger");
og
, org.nr.
("Kjøper").
1.

SALGSOBJEKT

1.1

Salgsobjektet er eiendommen Strengenvegen 31, gnr. 101,102, bnr. 64,105,447 i Nome kommune
(”Eiendommen”), som Selger eier og har hjemmel til.

1.2

Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhus-arealer med de
rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. Med Eiendommen følger utstyr,
installasjoner m.v. som er en nødvendig og naturlig del av Eiendommen og driften av den og som eies
av Selger. For øvrig gjelder avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5.

2.

KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER

2.1

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

2.2

Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt. 3.
5% av Kjøpesummen skal betales til Oppgjørskontoen, se pkt. 3.7, senest 7 virkedager etter
kontraktsignering. Det resterende av Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales
ved Overtakelse, jf pkt. 3. Provisjon til megler trekkes av forskudd så snart Sikringsdokumentet er
tinglyst, se pkt. 3.4.

2.3

I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som
dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr.
Disse er beregnet til å utgjøre:
Dokumentavgift skjøte, 2,5%:
Tinglysingsgebyr for skjøte:
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:
Grunnboksutskrift (pr. stk. inkl. mva):

NOK [BELØP]
NOK
585,NOK
585,NOK
215,-

Sum:

NOK [BELØP]

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.
2.4

Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a.

Q4 Næringsmegling AS
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Kjøpekontrakt for Strengenvegen 31

Kjøper…….. Selger……..

Opp

2.5

Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin
helhet, jf. Avhendingsloven § 5-3(4). Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av
Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til
heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og
dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget. Slikt mislighold skal anses som
tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 13-2, 3. ledd bokstav e).

2.6

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

3.

OVERTAKELSE OG OPPGJØR

3.1

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

3.2

Partene er enige om å instruere Q4 Næringsmegling AS v/ Rikke B. Wataker, Nedre Langgate 37,
3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no (”Oppgjørsansvarlig”) til å forestå oppgjøret.

3.3

Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig korrekt signert skjøte med Kjøper som ny
eier per dato for Overtakelse.

3.4

Videre skal Selger utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument
med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen pluss 10%.
Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig og tjener som sikkerhet for
gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av
Avtalen. Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som
en fullmektig for Kjøperen.
Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet til tinglysning straks etter at det er mottatt.

3.5

Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig
som innhenter kommunens bekreftelse. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til
Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon innvilges.

3.6

Kjøperen skal sørge for at hans långiver (”Långiveren”) medvirker til oppgjøret. Eventuelle
pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse
overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til
fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at
Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til
Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke
finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp.
Kjøper skal innbetale Kjøpesummen fratrukket evt. forskuddsbetaling i hht. pkt. 2.2, samt
omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er
valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per
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Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4200144”. Oppgjørsansvarlig disponerer
Oppgjørskontoen alene.
3.7

I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal
følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med
denne avtalen etableres panterett til fordel for Kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av
kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven § 4-5. Avtalen om panterett opphører
når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er
oppfylt.

3.8

På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er
valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er
oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende
skjøtet med vedlegg til tinglysning.

3.9

Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er
tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver
vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som
Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas
av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig dersom det ikke tidligere er
foretatt. Restbeløp utbetales til Selgers konto.

3.10

Renter på Oppgjørskontoen opptjent etter Overtakelse skal utbetales til Selgeren, mens eventuelle
renter opptjent før Overtakelse, og av kjøpers innbetaling til dekning av dokumentavgift og
tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger ½ R, p.t. NOK 586,-.

3.11

Senest 14 dager etter Overtakelse skal Kjøper og Selger direkte mellom seg gjennomføre pro/contra
oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.

3.12

Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd
transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom
Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar.
Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse.

4.

MANGELSANSVAR

4.1

Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3-9 og som besiktiget før
Overtakelse.
Avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller
gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf.
avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum skal under enhver
omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.
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Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler.
Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven
§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5.
4.2

Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er
gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som er gitt til Kjøper av andre
enn Selger, samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger og fremkommer av bilagene,
skal eventuelle feil eller ufullstendigheter i disse ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med
mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller
ufullstendigheter.

4.3

Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med
Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere
påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt. 5.

4.4

Selger skal holde Eiendommen fullverdiforsikret til og med Overtakelse. Dersom det oppstår skade
på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller Kjøper, kan Kjøper ikke
gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd.

4.5

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under
noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd.

5.

SELGERS GARANTIER
Selger garanterer at følgende vil gjelde ved signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel slik at
garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen:
(a)

At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.

(b)

At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som
er angitt i bilag 1, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser (bortsett fra ev.
leieavtaler som ikke skal slettes).

(c)

At Selger ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at Selger ikke kjenner
til at en leier har brutt en leieavtale.

(d)

At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at
disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne.

(e)

At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller
utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende
reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

(f)

At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder
Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.

Q4 Næringsmegling AS

Side 5 av 7

Kjøpekontrakt for Strengenvegen 31

Kjøper…….. Selger……..

Opp

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner
til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn til å være
uvitende om på dette tidspunktet.
Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5.
6.

BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER

6.1

Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre
forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper.

6.2

Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1,
bortsett fra leietap.

6.3

Avhendingsloven § 4-19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende
opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter
Overtakelse.

6.4

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper kan
nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et
forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet
må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det
betingede tapet før utløpet av fristen.

6.5

Selgers ansvar for brudd på punkt 4 eller 5 er underlagt følgende begrensninger:
(a)

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK
25 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav
(b) nedenfor er nådd.

(b)

Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger
NOK 250 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper
rett til erstatning eller prisavslag fra første krone.

(c)

Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne
ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 5 (a) (om eierskap til
Eiendommen).

6.6

Begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt ved forsett eller grov
uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en annen person hos Selger som
har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper.

6.7

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 5 (a) (om eierskap til
Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget.
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6.8

Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter
punkt 4 til 6.

7.

SPESIELLE FORHOLD
Kjøper er kjent med at deler av eiendommen er i dårlig forfatning.

8.

BILAG
Vedlagt følger:
1.
2.
3.
4.

Grunnboksutskrift
Prospekt/salgsoppgave. Vedlegg oversendt pr. e-post / minnepinne
Firmaattest for Selger
Firmaattest for Kjøper
*****
Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, hvorav Kjøper, Selger og Q4 Næringsmegling AS
beholder hvert sitt eksemplar.
Tønsberg, den
for Selger:Wienerberger AS

for Kjøper:

_______________________________

_______________________________

Navn med bokstaver

Navn med bokstaver
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