BILAGSLISTE TOLLSKOGVEGEN 2
GNR. 46, BNR. 424 I PORSGRUNN KOMMUNE

1.

Grunnboksutskrift

2.

Meglerinformasjon Porsgrunn kommune

3.

Kjøpekontrakt

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 46, Bruksnummer 424 i 3806 PORSGRUNN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

05.11.2020 kl. 09.38
05.11.2020 kl. 09.38

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Tollskogvegen 2
4890
PORSGRUNN
3917 PORSGRUNN

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
MiljøEiendom ANS
ORG.NR: 946 210 471

1984/20538-1/101 14.11.1984

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som
avgivereiendommen før en
som ikke er overført ved
grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
1984/20538-2/101 14.11.1984

FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: PORSGRUNN KOMMUNE
ANFØRT PRIORITET: ETTER LÅN I STATSBANKENE

1984/20538-3/101 14.11.1984

BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt

1992/4639-1/101 06.04.1992

RETTIGHET
Rettighetshaver: Frito AS
ORG.NR: 935 181 666
LEIE AV KONTORLOKALER
Bestemmelser om regulering av leien SOM ER KR.
32.040 PR. ÅR
Bestemmelser om forlengelse av leietiden med 1 år ad
gangen.Leieforholdet er 2 år fra 1.12.91 m.fl. best.
OBLIGASJON I LEIERETT
GJELDER: RETTIGHET 1992/4639-1/101
Beløp: NOK 478 000
Panthaver: SMÅBEDRIFTSFONDET

1992/5348-9/101 23.04.1992

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 05.11.2020 09:38 – Sist oppdatert 05.11.2020 09:38
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Gårdsnummer 46, Bruksnummer 424 i 3806 PORSGRUNN kommune

LØPENR: 966211
Panteutvidelse i OBLIGASJON.
(DOK.4868/89).
2005/14725-1/101 20.09.2005

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 2 000 000
Panthaver: SPAREBANKEN TELEMARK
ORG.NR: 937 891 334

GRUNNDATA
1944/500193-1/101 20.03.1944

REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3806 GNR: 46
BNR: 22

1959/501108-1/101 05.06.1959

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0805 GNR: 46
BNR: 814
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN

1968/501863-1/101 02.07.1968

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0805 GNR: 46
BNR: 1107
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN

1984/990031-1/101 18.01.1984

SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
GNR.46 BNR.813
GNR.46 BNR.877

2020/1486371-1/200 01.01.2020 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
00:00

Tidligere:
KNR: 0805 GNR: 46 BNR: 424

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.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 05.11.2020 09:38 – Sist oppdatert 05.11.2020 09:38
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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PORSGRUNN KOMMUNE
Serviceavdelingen

Dato: 20.11.20
Referanse:
Saksbehandler: DG

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune
Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse: Tollskogvegen 2

Atkomst

Eiendommen har atkomst til:

Riksveg

Fylkesveg

X

Kommunal veg

Atkomst til offentlig veg skjer ved:
X

Direkte avkjørsel

Merknader:

Felles avkjørsel med flere eiendommer

Porsgrunn, 20.11.20

Megleropplysninger Porsgrunn kommune

GNR: 46

BNR: 424

ADRESSE: Tollskogvegen 2

HJEMMELSHAVER: Miljø Eiendom ANS

Kommunale avgifter: 17 640,-

Eiendomsskattegrunnlag:

kr. 1 930 200,-

Kommunale avgifter pr. år:

kr. 17 640,-

Utestående beløp:

kr. 1470,-

Merknader:
Inneværende faktura forfaller 20.11.20

PORSGRUNN KOMMUNE
Serviceavdelingen

Dato: 20.11.20
Referanse:
Saksbehandler: DG

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune

Gnr. 46

Bnr.424

Adresse: Tollskogvegen 2

Pågående planarbeid: Ja
Plan 392 – Porsgrunn videregående skole – sør (Planlegging igangsatt)
Vernestatus: Nei

Sefrakregistrert: Nei
(alle utvendige endringer må avklares med kommunen)

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte
betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidig regulering.

POSTADRESSE
Floodsgt. 6
3915 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Floodsgt 6
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: http://www.porsgrunn.kommune.no/

TELEFAKS
35 55 69 82

TELEFON
35 54 70 00

Porsgrunn, 20.11.20
Megleropplysninger for Porsgrunn kommune

Gnr. / bnr.: 46/424
Eiendomsadresse: 46/424
Hjemmelshaver: Miljø Eiendom ANS
JA
Offentlig vann
X
Offentlig avløp
X
Slamavskiller
Vannmåler er installert
X

Nei

X

Gebyrene er innhentet fra gebyrregisteret for vann- og avløp.

Merknader:

Bygningsinformasjon
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

3806 - Porsgrunn kommune

46

424

0

0

BYGNING
Bygningstype

Bygningsnr

Tilbyggnr

Status

Næringsgruppe

Areal bolig

Areal bebygd

Areal annet

Areal totalt

Butikk/forretningsbygning

8405492

0

Tatt i bruk

Varehandel, reparasjon av motorvogner

0

0

320

320

Representasjonspunkt

Heis

Ant. boliger

Nord: 6555014 Øst: 538798 System: EPSG:25832

Nei

0

Godkjentdato

Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Bygningstatushistorikk

Dato

Registrertdato

RA-Rammetillatelse

03.07.1984

07.02.2005

IG-Igangsettingstillatelse

31.08.1984

31.08.1984

TB-Tatt i bruk

21.12.1984

21.12.1984

Bolignr.

Type

Bruksaral

Antall rom

Unummerert
bruksenhet

0

0

Kjøkken

Antall bad

Antall WC

Adresse

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

0

0

Tollskogvegen 2

46

424

0

0

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

1

Hovedetasje

0

0

0

0

187

187

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

2

Hovedetasje

0

0

0

0

133

133

BYGNING
Bygningstype

Bygningsnr

Tilbyggnr

Status

Næringsgruppe

Areal bolig

Areal bebygd

Areal annet

Areal totalt

Annen lagerbygning

8412642

0

Tatt i bruk

Varehandel, reparasjon av motorvogner

0

0

204

204

Representasjonspunkt

Heis

Ant. boliger

Nord: 6554993 Øst: 538783 System: EPSG:25832

Nei

0

19.11.2020 15:24:05 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).

Godkjentdato

Igangsettingstillatelse Tatt i bruk
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Bygningstatushistorikk

Dato

Registrertdato

RA-Rammetillatelse

01.07.1986

01.07.1986

IG-Igangsettingstillatelse

01.07.1986

01.07.1986

TB-Tatt i bruk

19.11.1986

19.11.1986

Bolignr.

Type

Bruksaral

Antall rom

Unummerert
bruksenhet

0

0

Kjøkken

Antall bad

Antall WC

0

0

Adresse

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

46

424

0

0

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

1

Hovedetasje

0

0

0

0

137

137

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

2

Hovedetasje

0

0

0

0

67

67

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
Det tas forbehold om feil og mangler.
KOMMENTARFELT:

19.11.2020 15:24:05 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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Eiendomskart

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse:

Tollskogvegen 2
3917 PORSGRUNN

Annen info:

19.11.2020 15:25:13 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Innmålt grensepunkt

Usikkert grensepunkt

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Eiendomsteig

Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

19.11.2020 15:25:13 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Planstatus
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

Adresse

3806 - Porsgrunn kommune

46

424

0

0

Tollskogvegen 2, 3917 PORSGRUNN

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til

Plan (vedtaksdato)

Næringsvirksomhet - Nåværende

Kommuneplan (13.6.2019)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav

Kommuneplan (13.6.2019)

Flomfare

Kommuneplan (13.6.2019)

Rød sone iht. T-1442

Kommuneplan (13.6.2019)

Gul sone iht. T-1442

Kommuneplan (13.6.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
PLANID

Plannavn (vedtaksdato)

Reguleringsformål

3806 350

Myrene næringsområde (18.6.2003)

Gang-/sykkelvei

3806 350

Myrene næringsområde (18.6.2003)

Forretning/Kontor/Industri

Ja

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

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

Plannavn

3806 392

Porsgrunn videregående avd. sør

3806 1414

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv

Ja

19.11.2020 15:24:30
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PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

KOMMENTARFELT:

Det tas forbehold om feil og mangler.

19.11.2020 15:24:30
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Situasjonskart

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse:

Tollskogvegen 2
3917 PORSGRUNN

Annen info:

19.11.2020 15:24:03 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Kum

Sluk

Loddrett mur

Annet gjerde

Flaggstang

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Elv/bekk enstreks

Hekk

Mast

Gatelys (belysningspunkt)

Annet gjerde

Loddrett mur

Bygningsdelelinje

Bygningslinje

Mønelinje

Takkant

Takoverbyggkant

Taksprang

Veranda

Sti

Godkjent byggetiltak

Takoverbygg

Udefinerte bygg

Bolig

Garasje og uthus

Annen næring

Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant

Annet vegareal avgrensning

Veg

Gang- og sykkelveg

Elve- og bekkekant

Forsenkningskurve

Høydekurve

Høydekurve 5m

Elv og bekk

Eiendomsteig

Matrikkelnummer

Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

19.11.2020 15:24:05 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Vann og avløp

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse:

Tollskogvegen 2
3917 PORSGRUNN

Annen info:

19.11.2020 15:25:11 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000

Side 1 av 2

Tegnforklaring
Loddrett mur

Annet gjerde

Flaggstang

Offogprivbygg

Andre bygg grå

Takoverbygg grå

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Høydekurve Porsgrunn

Forsenkningskurve Porsgrunn

Høydekurve 5m Porsgrunn

Elv/bekk enstreks

Hekk

Bygningsdelelinje

Bygningslinje

Mønelinje

Takkant

Takoverbyggkant

Taksprang

Veranda

Sti

Godkjent byggetiltak

Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant

Annet vegareal avgrensning

Veg

Gang- og sykkelveg

Elve- og bekkekant

Elv og bekk

Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

19.11.2020 15:25:12 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Eiendomsinformasjon
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

Type

Bruksnavn

Tinglyst

Beregnet areal

Oppgitt areal

Arealkilde

3806 - Porsgrunn kommune

46

424

0

0

Grunneiendom

GREI (UNDER BJØRNTVEDT)

Ja

1176,1

1175,6

1-Målebrev

Etablert dato

Utgått

Har aktive festegrunner

Er seksjonert

20.03.1944

Nei

Nei

Nei

Antall seksjoner

Sameiebrøk

Representasjonspunkt
Nord: 6555020.64 Øst: 538791.57 System: EPSG:25832

FORRETNINGER
Forretningstype

Forretningsdato

Matrikkelføringsdato

Omnummerering

01.01.2020

01.01.2020

Oppmålingsforretning/are 29.06.2015
aloverføring

14.01.2016

Kartforretning

15.05.1984

Sammenslåing

18.01.1984

Sammenslåing

18.01.1984

Kart- og delingsforretning 02.07.1968

Komm.saksref

15/02349

8/84
9/59

10/59

350/67

Rolle

Matrikkelenhet

Arealendring

46/424

0

501/1

569.8

44/163

0

46/424

0

Avgiver

46/3

-569.8

Mottaker

46/424

1175.6

Mottaker

46/424

275

Avgiver

46/877

-275

Mottaker

46/424

341

Avgiver

46/813

-341

Mottaker

46/1107

12.7

Avgiver

46/424

-12.7

Mottaker

Kartforretning

05.06.1959

11/59

Mottaker

46/424

576

Skylddeling

05.06.1959

8/59

Avgiver

46/424

-475

Mottaker

46/814

475

Avgiver

46/22

-1053

Mottaker

46/424

1053

Skylddeling

20.03.1944

3/67

BYGNINGER
19.11.2020 15:25:16 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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Bygningsnummer Bygningstype

Næringsgruppe

Bygningsstatus

Areal bolig

Areal annet

Areal totalt

8405492

Butikk/forretningsbygning

Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk

0

320

320

8412642

Annen lagerbygning

Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk

0

204

204

ADRESSER
Gatenavn

Husnummer

Tollskogvegen

2

Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt

Adressetilleggsnavn

Nord: 6555014
Øst: 538798
System: EPSG:25832

Kretser
Grunnkrets 904-MYRENE SØR
Kirkesokn 1-Porsgrunn
Postnummerområde 3917-PORSGRUNN
Tettsted 3005-Porsgrunn/Skien
Valgkrets 11-MYRENE
SKOLEKRETS 11-MYRENE

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn

Referanser

V-Forretning/Sentrum

P-Målebrevsprotokoll: 3/67
J-Journalnummer: 8/84
P-Målebrevsprotokoll: 77/200
P-Målebrevsprotokoll: 13/136

Kommentarer

TEIGER
Areal

Representasjonspunkt

Hovedteig

Tvist

Har flere matrikkelenheter

1176,1

Nord: 6555020,64007066 Øst: 538791,56999823 System: EPSG:32632

Ja

Nei

Nei

Hovedflate

Medium

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal

Representasjonspunkt

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede
arealet ikke være korrekt.
Oppgitt areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal
kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet.
Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt
seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger.
Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
Det tas forbehold om feil og mangler.
19.11.2020 15:25:16 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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KOMMENTARFELT:

19.11.2020 15:25:16 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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Reguleringsplaner under arbeid

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse:

Tollskogvegen 2
3917 PORSGRUNN

Fnr: 0

Annen info: Porsgrunn videregående avd. sør

19.11.2020 15:24:43 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
RpOmråde igangsatt

Eiendomsgrense

Høydekurve

Forsenkningskurve

PblTiltak

Udefinert bygning

Bygning

RpGrense

Gang- og sykkelveg

Veg

Elv og bekk

Eiendomsteig

19.11.2020 15:24:44 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Reguleringsplaner

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 46

Bnr: 424

Adresse:

Tollskogvegen 2
3917 PORSGRUNN

Annen info: Myrene næringsområde

19.11.2020 15:25:05 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
RpOmråde igangsatt

RpOmråde vedtatt - over
bakkenivå

RpOmråde vedtatt - på
bakkenivå

Eiendomsgrense

Høydekurve

Forsenkningskurve

PblTiltak

Udefinert bygning

Bygning

RpGrense

Byggegrense

Frisiktlinje

RpFormålGrense

RpGrense

Frisiktsone

RbFormålOmråde

Kjørevei

Annen veigrunn

Gang-/sykkelvei

Park

Turvei

Unyansert formål

Felles avkjørsel

Forretning/Kontor/Industri

RpArealformålOmråde

Trase for jernbane

Gang- og sykkelveg

Veg

Elv og bekk

Eiendomsteig

19.11.2020 15:25:07 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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REGULERINGSPLAN FOR MYRENE NÆRINGSOMRÅDE
BESTEMMELSER
Sist revidert i h.h.t bystyrets vedtak 18. 06. 03.
Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i
målestokk 1:1000.
1. REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål:
Byggeområder
- Bensinstasjon (BE1)
- Offentlig institusjon (O1)
- Almennyttig: Forsamlingslokale (A1)
Offentlige trafikkområder
- Kjøreveg (K1 – K14)
- Gang- og sykkelveg, fortau (G1 – G14)
- Gangveg (GV1 – GV2)
- Sykkelveg (SV-1)
- Annen veggrunn
Friområder (F10– F24)
Fareområder
-Høyspenningsanlegg (FA1)
Spesialområder
- Kommunalteknisk anlegg (KA-1)
- Frisiktsoner (FS1-FS9)
Fellesområder
- Felles avkjørsel (FAV1 – FAV12 )
Kombinert formål
- Forretning / Kontor / Industri
(FKI1 – FKI3, FKI5-FKI10)
- Jernbane / Forretning / Kontor / Industri
(JFKI1)
- Forretning / Kontor / Industri / Bevertning
(FKIB4)
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2. GENERELLE BESTEMMELSER
Utomhusplan
§
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge utomhusplan i målestokk
1:200. Utomhusplanen skal vise eksisterende og nye bygninger og hvordan den ubebygde
delen av tomta skal opparbeides og utnyttes. Det skal vises tomtegrenser, atkomst, arealer for
parkering, av- og pålessing, eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, avfallsbeholdere,
utebelysning, lagerareal og terrengbehandling, inkl. evt. skjæringer og fyllinger, høyder
(eksisterende og nye), materialbruk og og vegetasjon (eksisterende og ny). Eksisterende
vegetasjon på tomtene skal søkes bevart så langt det er mulig.
Anleggsmelding
§ Anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen før
igangsettingstillatelse gis.
Riksveganlegg
§ Det må foreligge godkjent byggeplan og utbyggingsavtale for rundkjøringene og øvrig
riksvegareal før arbeid med nye riksveganlegg igangsettes.
Eksisterende avløpsledninger
§ Avløpsledninger som er vist på plankartet skal tas hensyn til ved utbygging, enten ved å
holde tilstrekkelig avstand, eller ved å legge om avløpsledningen i varerør.
Utforming av bebyggelsen
§ Bebyggelsen skal ha en god arkitektonisk utforming, materialbruk og fargevalg. Særlig på
de delene av planområdet som vender ut mot RV 36 skal det legges vekt på at bygninger
og uteområder gis en estetisk tiltalende utforming.
Støy og forurensning
§ Det tillates ikke etablering av virksomhet som gir fare for forurensning som støy, støv, lukt
og lignende som vil være til ulempe for omgivelsene, eller som har utslipp av gasser ut
over anbefalte grenseverdier.
§ Retningslinjene vedrørende vegtrafikkstøy (T-8/79 ) og industristøy (TA-506) utarbeidet
av henholdsvis Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn skal benyttes. Er det
nødvendig med støyskjermingstiltak for å oppfylle kravene skal disse være gjennomført før
bygg/anlegg kan tas i bruk. Ved etablering av støyskjermer skal det legges vekt på estetisk
kvalitet.
Nettstasjoner
§ Ved utbygging på de enkelte byggeområdene skal det, om nødvendig, innarbeides
nettstasjoner for å forsyne områdene med elektrisk kraft. Ved større utbygging bør det
tilstrebes å innarbeide nettstasjonene i bygningene.
Rekkefølge
§ Rundkjøringen ved krysset mellom Vallermyrvegen og Langmyrvegen/Håndverksvegen
(R1) må være etablert før dagligvareforretning på FKIB4 tas i bruk.
§ Langmyrvegen må utvides til 7 m bredde før søndre arm av rundkjøring ved Kjølnes Ring
(K-5) kan tas i bruk.
§ Langmyrvegen må utvides til 7 m bredde før R1 kan tas i bruk.
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§ Fortau langs Feiselvegen (G2) og langs Håndverksvegen (G1) samt flytting av krysset
Feiselvegen/Håndverksvegen må være etablert før O1 tas i bruk.
§ Felles avkjørsel FAV1 må være etablert før det kan tillates utvidelser av salgsflate i FKI2

3. BYGGEOMRÅDER
3.1 Offentlig institusjon (O1)
§ Området kan brukes til offentlig boliginstitusjon.
§ Max tillatt BYA er 40 %, regnet i forhold til det regulerte byggeområdet i
reguleringsplanen.
§ Bygninger skal plasseres innafor byggegrensene som er vist på plankartet.
§
Bebyggelsen kan være i inntil 2 etasjer med gesimshøyde inntil 11 m og mønehøyde
inntil 10 m, målt som gjennomsnittshøyde fra ferdig planert terreng.

3.2 Almennyttig forsamlingslokale (A1)
§ Området kan brukes til allmennyttig forsamlingslokale.
§ Max tillatt BYA er 40 %, regnet i forhold til det regulerte byggeområdet i
reguleringsplanen. BYA skal regnes i forhold til hele byggeområdet dersom hele området
bygges ut under ett, eller i forhold til den enkelte tomt når bare en del av byggeområdet
bygges ut samtidig.
§ Bygninger skal plasseres innafor byggegrensene som er vist på plankartet.
§ Bebyggelsen kan ha gesimshøyde inntil 9 m og mønehøyde inntil 11 m, målt som
gjennomsnittshøyde fra ferdig planert terreng.
3.3 Bensinstasjon (BE1)
§ Området kan brukes til bensinstasjon.
§
Max. BYA er 30 %.
§
Bygg kan oppføres med gesimshøyde inntil 7 m, målt som gjennomsnittshøyde fra
ferdig planert terreng.
§ Bygninger skal gis en god arkitektonisk form som ikke virker unødig dominerende eller
fremmed i bygningsmiljøet i området. Takform og takvinkel godkjennes/fastlegges ved
behandling av søknad om tiltak.

4. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
4.1 Kjøreveger (K1 – K14)
§ Områder som er vist med mørk grå farge på plankartet skal nyttes til trafikkformål
4.2 GS-veger (G1-G14)
§ Områder som er vist med lys grå farge på plankartet skal nyttes til gs-veg eller fortau.
4.3 Avkjørsler
§ Det tillates ikke avkjørsler fra RV-36 til tilstøtende eiendommer. Det kan tillates utkjørsel
fra BE1 til RV36 med kjøreretning vestover.
§ Langs kjørevegene K11, K13 og K14 er det ingen spesielle restriksjoner på avkjørsler.
§ Langs øvrige kjøreveger er det ikke tillatt med andre avkjørsler enn de som er vist med pil
på plankartet.
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5. SPESIALOMRÅDER
5.1 Kommunaltekniske anlegg (KA1)
§
Området kan brukes til pumpestasjon.
5.2 Frisiktsoner
§ I frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 m over vegplanet. Busker og trær m.m. som hindrer
sikten er ikke tillatt.

6. FELLESOMRÅDER
6.1 Felles avkjørsler
FAV1 er felles for FKI2 og A1
FAV2, 3 og 4 er felles for FKI7
FAV5 er felles for BE1
FAV6, 7 og 8 er felles for FKI8
FAV9 er felles for FKI9
FAV10, 11 og 12 er felles for FKI10
7. KOMBINERTE FORMÅL
7.1 Forretning / Kontor / Industri (FKI1 – FKI3, FKI5-FKI10)
Arealbruk
§ Områdene kan brukes til forretning, kontor, verksted-, lager-, transport- og
håndverksvirksomhet, samt lett industri. Forretninger skal være for plasskrevende varer
som for eksempel biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og byggevarer,
plantesalg. På felt FKI2 tillates dessuten møbelsalg.
§
Utelagring er ikke tillatt uten tilfredsstillende skjerming (bygningsmessige
konstruksjoner og beplantning). Utelagring med nødvendig skjerming skal byggemeldes og
innarbeides på utomhusplan. Området mellom byggegrense og offentlig veg tillates ikke til
lagring.
Utnytting, plassering, høyder
§ Max tillatt BYA er 40 %, regnet i forhold til det regulerte byggeområdet i
reguleringsplanen. BYA skal regnes i forhold til hele byggeområdet dersom hele området
bygges ut under ett, eller i forhold til den enkelte tomt når bare en del av byggeområdet
bygges ut samtidig.
§ Bygninger skal plasseres innafor byggegrensene som er vist på plankartet. Langs RV 36
skal bygninger plasseres med veggliv i byggegrensa mot vegen.
§ Bebyggelsen kan være i inntil 3 etasjer med gesimshøyde inntil 11 m og mønehøyde inntil
11 m, målt som gjennomsnittshøyde fra ferdig planert terreng.
Parkering
§ Det skal settes av plass for følgende antall parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal:

4

- Forretning og kontor
- Produksjon og lager

2 plasser pr. 100 m2 bruksareal
1
”

7.2 Forretning / Kontor / Industri / Bevertning (FKIB1)
Arealbruk
§ Områdene kan brukes til forretning, kontor, verksted-, lager-, transport- og
håndverksvirksomhet, samt lett industri. Forretninger skal være for plasskrevende varer
som for eksempel biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og byggevarer,
plantesalg.
Det kan drives dagligvareforretning med grunnflate inntil 800 m2 bruttoareal, samt
bevertning.
§
Utelagring er ikke tillatt uten tilfredsstillende skjerming (bygningsmessige
konstruksjoner og beplantning). Utelagring med nødvendig skjerming skal byggemeldes og
innarbeides på utomhusplan. Området mellom byggegrense og offentlig veg kan ikke brukes
til lagring.
Utnytting, plassering, høyder
§ Max tillatt BYA er 40 %, regnet i forhold til det regulerte byggeområdet i
reguleringsplanen. BYA skal regnes i forhold til hele byggeområdet dersom hele området
bygges ut under ett, eller i forhold til den enkelte tomt når bare en del av byggeområdet
bygges ut samtidig.
§ Bygninger skal plasseres innafor byggegrensene som er vist på plankartet. Langs RV 36
skal bygninger plasseres med veggliv i byggegrensa mot vegen.
§ Bebyggelsen kan være i inntil 3 etasjer med gesimshøyde inntil 11 m og mønehøyde inntil
11 m, målt som gjennomsnittshøyde fra ferdig planert terreng.
Parkering
§ Det skal settes av plass for følgende antall parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal:
- Dagligvarehandel, bevertning
3 plasser pr. 100 m2 bruksareal
- Forretning og kontor for øvrig 2
”
- Produksjon og lager
1
”
7.3 Jernbaneområde / Forretning / Kontor / Industri (JFKI1)
Arealbruk og rekkefølge
§ Fram til anleggsstart for modernisering av Vestfoldbanen kan området brukes til
Forretning / Kontor / Industri, som tilleggsareal til tilstøtende eiendommer på FKI3.
Området kan ikke bebygges.
§ I anleggsperioden for moderniseringen kan området brukes til midlertidig anleggsområde.
§ Etter at anlegget er ferdig, og senest 2 år etter at trafikken er satt på nytt spor, skal området
være satt i stand / tilbakeført og kan brukes til Forretning / Kontor / Industri.

Egengodkjent av bystyret 18.06.03 som sak 39/03
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KJØPEKONTRAKT
MED OPPGJØRSAVTALE
______________________________________________
MELLOM
MILJØ-EIENDOM ANS
OG

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV
GNR 46 BNR 424
I
PORSGRUNN KOMMUNE

Q4 Næringsmegling AS

Side 1 av 7

Kjøpekontrakt for Tollskogvegen 2

Kjøper…….. Selger……..

Opp

Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom :
Miljø-Eiendom ANS , org.nr. 946 210 471
Tollskogvegen 2, 3917 PORSGRUNN
("Selger");
og
, org.nr.
("Kjøper").
1.

SALGSOBJEKT

1.1

Salgsobjektet er eiendommen Tollskogvegen 2, gnr. 46, bnr. 424 i Porsgrunn 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.
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2.4

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

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 ”4200166”. 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.

3.13

(Innen Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen oppdateres, jf. Avtalens punkt 2.6 og Bilag
5. Den oppdaterte Justeringsavtalen skal signeres av Partene.)

4.

MANGELSANSVAR

4.1

Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3-9 og de ledige arealene
ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse.
Avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller
gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf.
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avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum skal under enhver
omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.
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 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.

(d)

At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder
Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.
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Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner
til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn til å være
uvitende om på dette tidspunktet.
Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5.
6.

BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER

6.1

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

6.2

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

6.3

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

6.4

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

6.5

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

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

(b)

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

(c)

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

6.6

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

6.7

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

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

7.

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.
[STED], [DATO]
for Selger:Miljø-Eiendom ANS

for Kjøper:

_______________________________

_______________________________

Trond Lunde

Navn med bokstaver

______________________________
Liv Jorunn Lunde
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