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OM RAPPORTEN 
 
Rapporten og dens avgrensninger 

 

Rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er 

særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers 

undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. 

Rapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har 

betydning ved eierskifte. 

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er 

foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke 

takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen 

ikke var korrekt. 

 

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten 

tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. 

 

Rapportens struktur 

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk 

Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). 

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS 3424 og 

tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også 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) 
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Befaringen 

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. 

I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: 

Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) 

Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, 

vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. 

Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil 

normalt ikke omtales i rapporten. 

 

 
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er 

kontrollert. 

Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. 

Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til 

befaringen. 

Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. 

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. 

Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. 

Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. 

 

Levetidsbetraktninger 

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning 700.320 "Intervaller for 

vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 2007". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig 

utsatte bygningsdeler. 

Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer 

som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere 

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, 

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 

 

Tilleggsundersøkelser 

Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å 

konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. 

Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. 

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. 

 

Andre uttrykk og definisjoner. 

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. 

Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. 

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. 

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og 

det materiale som objektet består av. 

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. 

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra 

referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp 

av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. 

 

Konklusjon / sammendrag 

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 
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Egne premisser 
Bygget bør ikke sammenlignes med dagens forskrifter hva gjelder isolering, brann og 

lydkrav. 

Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under 

levetidsbetraktninger. 

I mange tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. 

Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig 

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 
 

Befaring 
Rekvirent: Borgeskogen 4 AS 

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 29.11.2016 

Tilstede: Geir Ove Johannessen (for eier) 
 

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Borgeskogen 4 AS 

Tomteareal: 8875,5 kvm 

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 105 Bnr. 54 

Adresse: Borgeskogen 4 – 3160 Stokke 
 

Dokumentkontroll 
Utskrift fra Infoland 30.11.2016. 

Målebrev/situasjonskart 

Tegninger 16.10.2009 

 

Konklusjon 
Eiendommen består av et næringsbygg som ble oppført i 2007/08. Bygget består av bærende 

stålkonstruksjoner på støpt betongplate/fundamenter. Vegger er oppført med sandwichelementer i 

hall og innfellingselementer av bindverk i tre med teglsteinsforblending på kontordel. 

Takkonstruksjon er bygget med gitterdragere av stål, korrugerte stålplater og isolasjon før tekking 

på hall. På kontordel er takkonstruksjoner etablert med betonghulldekker med overliggende 

isolasjon før tekking.  

 

- Det er adgangskontroll med automatisk låsing av bygget.  

- Det er brannvarslingsanlegg i bygget med sentral i 1. etg.  

 

 

Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt. Det er i hovedsak kun observert svekkelser som 

skyldes normal bruksslitasje. Det er imidlertid observert to skader i vegg på lagerbygget samt to 

hull i glass i 3. etg. kontordel.  

 

De fleste bygningsdeler er fra byggeår, således må det påregnes behov for stedvis tiltak som følge 

av det normale vedlikeholdsbehovet. Jevnlig service/vedlikehold av tekniske anlegg må påregnes 

utført.  
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Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. det foretas enkle 

målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har i følge opplysninger gitt til 

takstingeniør ikke kjennskap til sopp og råte angrep, samt vannskade eller angrep av skadedyr, 

utover det som er nevnt i rapporten. 

 

Rapporten er utarbeidet til avhending av eiendom og skal benyttes til dette. 
 

 

 

Bygninger på eiendommen 

Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: 2007/08 
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Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 

3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller 

verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil 

er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og 

www.ntf.no 
 

De viktigste presiseringene er: 

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen 

bruksenhet og/eller fellesareal. 

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. 

 

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. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 

 

 

Bygg A: Næringseiendom - arealer 

Etasje    Bruttoareal (BTA)        Anvendelse 

1. etg.  586        Lager 

1. etg.  517        Kontor 

3. etg,  526        Kontor 

3. etg.  526        Kontor 

Sum  2155      

 

 

Bygg A: Næringseiendom – romfordeling 

1. etg. Lager delt i to, 3 kjøreporter. 2 kontordeler med adkomst, 4 toalettrom, 2 kjøkken, kontorer, 2 møterom, 

datarom.  

2. etg. Kontordel med resepsjon, kantine, 3 toalettrom, arkiv, kontorer. 2 møterom. Teknisk rom, BK.   

3. etg. Kontordel med resepsjon, kantine, 3 toalettrom, arkiv, kontorer. 2 møterom. Teknisk rom, BK. 

Ventilasjonsrom 77 kvm.  

 

 

Kommentarer til arealberegningen 

Arealer er sammenholdt med tegninger datert 16.10.2009 
 

Kommentarer til planløsningen 

Planløsninger er tilpasset leietagers bruk, tilpasninger og eventuelle oppdelinger fremstår som 

kurant.  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  

 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

Vurdering  

TG: 1 

Antatt støpte betong fundamenter på stabile masser som sprengstein på leireholdige masser. Det er 

ikke benyttet pæler i grunnen. Det er støpt betongdekke som danner gulv i bygget.  

 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen. Det er observert mindre sprekker i 

lagerdel, dette antas at er svinnsprekker uten konstruksjonsmessig betydning.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel 10 - 40 år 

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel plasstøpt betong 

15 - 40 år 
 

 

Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

Vurdering  

TG: 1 

Drenering etablert med drenerende masser. Det er etablert rør for takvann.  

 

Som en del av det normale vedlikeholdet bør det påregnes gjennomspyling av drensrør tidvis samt 

rensing av kummer o.l.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 

 

Veggkonstruksjon og utvendige fasader 
Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres 

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

Vurdering 

TG: 1 

Oppført i bærende stål med utenpåliggende sandwichelementer for lagerdel og stålkonstruksjoner 

med innfellingselementer av bindverk i tre med utvendig forblending med teglstein.  

 

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen, utover to skader i sandwichelementer 

i lager samt noe avskalling av puss på randsone støpt plate utvendig for kontordel.   

 

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 
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Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 

 

Vinduer og dører 

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig 

funksjonstestet. 

Vurdering  

TG: 1 

Vinduer med isolerglass i trekarmer med utenpåliggende aluminiumsbeslag, fra byggeår. Vinduer 

ut mot hjørner i fasade består av isolerglass montert i malt stålramme. Vinduer er normalt godt 

vedlikeholdt.  

TG: 1 

Ytterdører med isolerglass i aluminiumkarmer fra byggeår, samt noen ståldører til hall, tetter greit 

til karm på befaringsdagen. Innvendige dører i platetekket tre samt noen i stål.  

Det er kun observert normal bruksslitasje.  

TG: 1 

Det er kjøreporter i aluminium e.l. med elektrisk åpning, disse er fra byggeår. Det er kun observert 

normal bruksslitasje. 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

Antatt normal levetid for kontroll og justeringer er 2-8 år. 

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

Antatt normal levetid for utvendig tredører 20 - 40 år 

 

Takkonstruksjon 
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder. Tilfeldige 

stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. 

Vurdering  

TG: 1 

Takkonstruksjoner med gitterdragere i stål, bærende korrugerte stålplater før isolasjon og tekking 

på lagerdel og betonghulldekker med overliggende isolasjon på kontordel. 

 

Nedløp er lagt som senteravløp med sluk, behov for rensing av sluk tidvis må påregnes. Det 

opplyses at man sjelden har måttet rydde taket for snø, men det må påregnes behov for dette 

tidvis.  

 

Etasjeskillere etablert i betonghulldekker med overliggende påstøp av betong. Himlinger stort sett 

med nedsenket letthimling.   
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Taktekking 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og 

gesimser. 

Vurdering  

TG: 2 

Taktekking med papptekking fra byggeår.  

 

Tilstandsgrad ofte satt basert på opplyst/kjent alder. Som følge av alder må ettersyn av tak 

påregnes utført jevnlig. På befaringsdagen er tak inspisert med kameradrone, det er observert 

mindre ansamling av vann stedvis på tak, dette er normalt på store tak, men nærmere tilsyn av 

sluk o.l. på regnes utført.   

 

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

Antatt normal levetid for gesims-takbeslag er 15-35 år. 

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for snøfangerutstyr. 20 – 40 år. 

Antatt normal levetid for taksikringsutstyr / takstige 20 – 40 år. 

 

Renner, nedløp og beslag 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. 

Vurdering  

TG: 1 

Takrenner og beslag i plastbelagt stål e.l. fra byggeår. Randsone tak med falsede lakkerte 

stålplater e.l.  

 

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for takrenner i plastbelagt stål og sink er 22-35 år. 

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for overgang tak-vegg og skottrenner beslag er 15-30 år. 

 

Toalettrom 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

Vurdering  

TG: 1 

Det er flere toalettrom i bygget, innredet med servant og toalett samt ett i hvert plan med 

dusjplass, det er sluk av plast. Det er fliser på gulver og vegger. Avtrekk i tak uten tilluft. 

Rommene er fra 2008.  

 

Det er ikke registrert negative avvik utover normal bruksslitasje.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Kjøkken  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. 

Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

Vurdering 

TG: 1 

Det er kjøkken i hvert plan og to i 1. etg. Kjøkken er innredet med slette fronter, det er opplegg 

for oppvaskmaskin. Det er fliser på gulvene. Kjøkken er fra byggeår.  

 

Det er kun observert normal elde og slitasje på befaringsdagen.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

 

Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. 

Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle 

feil/skader på overflater som blir kommentert. 

Vurdering  

TG: 1 

Lager: Det er malte betonggulv, synlig sandwichplater på vegger og blottlagt himling. 

Kontordel: Det er flis på gulvene, malte flater på vegger og letthimlinger med avsatt plass for 

tekniske installasjoner.  

 

Det er kun observert normal bruksslitasje, utover 2 skader i vegg på lager.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

Antatt normal levetid for mosaikkfliser m/ /tettesjikt 10-20 år 

Antatt normal levetid for epoxy o.lign 6-12 år 

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

Antatt normal levetid for asbestsementplater (eternitplater) 20- 40 år 

Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett o.lign. 8 – 16 år 
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VVS 

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder 

og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller 

andre godkjente dokumenter. 

Vurdering 

TG: 1 

Vannrør med inntak i plast. Stoppekran og vannmåler i teknisk rom AST Entre. Rør i bygget i 

kobber samt noe rør i rørsystem.   

Avløpsrør i plast og noe stål, opplyst offentlig tilknyttet. Anlegget er fra byggeår.  

Varmtvannsbereder: Plassert på teknisk rom i hvert plan, alle fra 2008 på 200 liter.  

 

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for soilsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for galvaniserte rør er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for soilrør er 25-50 år. 

 

Elektrisk anlegg 

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. 

Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Vurdering 

Anlegget har automatsikringer. Anlegget antas å være fra byggeår, med noe mindre 

oppgraderinger gjennom tiden. Det er 400 voltsanlegg. Hovedtavle er plassert i 1. etg. det er 

underfordelere i hvert plan.  

 

Det er en måler for anlegget med undermåler for Ast, hallen og en for øvrige arealer. Forbruk 

bestemmes basert på areal. Ventilasjon tas ut og fordeles på alle leietagere.   

 

Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig 

vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann 

for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette 

gjelder spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år. 

Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 bør fremskaffes. 

Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig 

dokument 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 
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Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. 

Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. 

Vurdering 

Ventilasjonsanlegg for kontordel med kjølebatteri/maskin og roterende varmeveksler. Anlegget 

dekker kontordel. Anlegget er styrt panel i ventilasjonsrom. Brukere bør kurses i innstilling av 

anlegget.  

Ventilasjonsanlegg er plassert i ventilasjonsrom på tak med tilgang fra 3. etg. Anlegget er ikke 

funksjonstestet. Anlegg er fra byggeår.  

 

Det er bygget serverrom i 1. etg. Rommet er branntettet og det er installert nedkjøling /aircon.  

 

Det er brannslanger i bygget, samt brannvarslingsanlegg fra Eltek samt tyverialarm tilknyttet 

vaktselskap.  

 

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner 

utover fabrikkgaranti. 

 

Det er etablert service- tilsynsavtaler på følgende:  

Ventilasjon: Multiluft 

Heis: Orona 

 

 

Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. 

Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

Vurdering 

TG: 1 

Tomten er skrånende med flatt område for biloppstilling/utelager, opparbeidet med asfalterte 

biloppstillingsplasser. Det er greit med plass for større lastebiler samt biloppstilling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønsberg 15. september 2016 

 

Knut Røer  

 

































































































Bygn. nr. KONTORER

Festenr.

Seksjonsnr.

Dato 29.03.2011

Merkenr. A2011-77052

Bolignr.

Sted Stokke

Postnr 3160

Adresse Borgeskogen 4

Bnr. 54

Gnr. 105

Leilighetsnr.

Målt energibruk:  378 650 kWh pr. år

0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 kWh annen energivare

0 liter olje/parafin 0 Sm³ gass

378 650 kWh elektrisitet 0 kWh fjernvarme

Utført av Termoenergi AS v/ Tom Nguyen / Jarle S. Johannessen

Ansvarlig Borgeskogen 4 AS

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:
energi bygningen har brukt de siste tre årene.
Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er
ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr

vedtatt i 2007 vil normalt få C.
lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

http://www.energimerking.no/


eller ring Enova svarer på tlf. 08049.
For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se naring.enova.no

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energi- Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på
behov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. bygningen.

http://naring.enova.no/


Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet

BRA: 1510,0

SIMIEN - 5.005

Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 1

Byggeår: 2007

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningstype: KONTORER, MED VENTILASJON OG KJØLEANLEGG

Bygningskategori: KONTORBYGG

eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for
delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny
For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige
inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas

http://www.energimerking.no/beregninger
http://www.energimerking.no/


(www.energimerking.no/NS3031) og endret i juni 2010.
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

Om energimerkeordningen

standardverdier for den aktuelle bygningstypen
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf. 08049, eller

http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031


Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Bygnnr: KONTORER

Energimerking er utført av: Termoenergi AS v/ Tom Nguyen / Jarle S. Johannessen
Ansvarlig for energiattesten: Borgeskogen 4 AS

Energimerkenummer: A2011-77052 Festenr:

Adresse: Borgeskogen 4 Gnr: 105

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Dato: 29.03.2011 10:46:36 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3160 Stokke Bnr: 54

Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 50 W/m²
Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C

Oppvarmet BRA 1510 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt 347 m²
Areal gulv 505 m²

Totalt BRA 1510 m²

U-verdi for tak 0,14 W/(m²·K)
U-verdi for yttervegger 0,21 W/(m²·K)
Oppvarmet luftvolum 5134 m³

Bygningskategori-Id (NVE-Id) 4
Bygningskategori KONTORBYGG

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

Bygningstype KONTORER, MED VENTILASJON OG 
KJØLEANLEGG

Areal tak 507 m²
Areal yttervegger 519 m²
Byggeår 2007

U-verdi for gulv 0,11 W/(m²·K)

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,21 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 2,29 kW/(m³/s)

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

72 %

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 10,0 m³/(m²·h)

Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 110 W/m²
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 90 %

Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 23,0 %
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 1,28 W/(m²·K)

Normalisert varmekapasitet 142,3 Wh/(m²·K)

Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 74 %
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)
Lekkasjetall 2,00 1/h

Enhet Inngangsverdi



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmsystem(er)

1,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem (er)

1,00

Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling
Varmefordelingssystem Punktoppvarming;

Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,90

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Driftstid utstyr 12 h
Driftstid lys 12 h

Driftstid varmtvann 12 h
Driftstid personer 12 h

Driftstid kjøling 24 h

Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift

Driftstid oppvarming 12 h
Driftstid ventilasjon 12 h

Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,24
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 4,0 W/m²

Gjennomsnittlig karmfaktor 0,15

Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk;

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,80

Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,0 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,0 W/m²
Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,0 W/m²

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 11,0 W/m²

Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 1,6 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 11,0 W/m²



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Navn programvare SIMIEN
Beregningsprogram

Versjon 5,005

Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning
Produsent / leverandør ProgramByggerne

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Klimastasjon / kilde Sandefjord (Torp) (MeteoNorm)

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.

Dato for beregning 29.3.2011

Energirådgiver

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
gassbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et gassbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
oljebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et oljebasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet.

0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et biobrenselbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet.

0,90

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Beregnet levert energi ved normalklima
Elektrisitet 240413 kWh/år

Biobrensel 0 kWh/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 378650 kWh/år

Olje 0 kWh/år

Totalt 240413 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Annen energivare 0 kWh/år

Gass 0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalisert klima 240413 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 159,2 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 107470 kWh/år

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

Firma Termoenergi AS
Navn person Tom Nguyen / Jarle S, Johannessen

Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 144,4 kWh/(m²·år)

Olje 0 kWh/år
Gass 0,0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år

Elektrisitet 378650 kWh/år

Beregnet levert energi ved lokalt klima 218071 kWh/år

Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år. Omregnes til spesifisert benevning.



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten



Bygn. nr. LAGER

Festenr.

Seksjonsnr.

Dato 29.03.2011

Merkenr. A2011-77049

Bolignr.

Sted Stokke

Postnr 3160

Adresse Borgeskogen 4

Bnr. 54

Gnr. 105

Leilighetsnr.

Målt energibruk:  378 650 kWh pr. år

0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 kWh annen energivare

0 liter olje/parafin 0 Sm³ gass

378 650 kWh elektrisitet 0 kWh fjernvarme

Utført av Termoenergi AS v/ Tom Nguyen / Jarle S. Johannessen

Ansvarlig Borgeskogen 4 AS

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:
energi bygningen har brukt de siste tre årene.
Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er
ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr

vedtatt i 2007 vil normalt få C.
lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

http://www.energimerking.no/


eller ring Enova svarer på tlf. 08049.
For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se naring.enova.no

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten

nærmere. andre byggskader.
Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
opplysninger som er gitt om bygningen. med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.

er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.
beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 2: Tilpasse driftstid etter brukstid
Tips 1: Brukerinformasjon

Tips 4: Slå av lyset
Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energi- Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på

Gode energivaner

behov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. bygningen.

http://naring.enova.no/


Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet

BRA: 583,0

SIMIEN - 5.005

Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 2

Byggeår: 2008

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningstype: LAGERBYGNING

Bygningskategori: LETT INDUSTRI, VERKSTEDER

eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for
delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny
For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige
inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas

http://www.energimerking.no/beregninger
http://www.energimerking.no/


(www.energimerking.no/NS3031) og endret i juni 2010.
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

Om energimerkeordningen

standardverdier for den aktuelle bygningstypen
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf. 08049, eller

http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031


Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Tiltak 5: Automatikk for styring av lys

Tiltak på elektriske anlegg

Driftstider stilles inn på uret slik at ventilasjonsdriften og faktisk bruk av bygget stemmer bedre overens.

Det kan monteres ekstra tidsur for bruk av bygningen utenom driftstiden slik at ventilasjonsanlegget f.eks går 1 time ved
aktivering.

Tiltak 3: Instilling av driftstider i ventilasjonsanlegg

Det bør vurderes å installere et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner for lagerdel. Dette vil løfte energikarakteren fra 
D til C.

Tiltak 2: Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg

Det bør vurderes å installere systemer som regulerer luftmengder etter behov, som forutsetter følere, spjeld og frekvensstyrte
vifter. Luftmengder reguleres da i forhold til faktisk behov, i forhold til konsentrasjon av CO2 i avtrekksluften, temperatur eller
på annen måte.

Dette er først og frems aktuelt i møterom og spiserom, men også i andre arealer der antall personer varierer.

Tiltak 4: Behovstyring av ventilasjon

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Det anbefales å etablere et energioppfølgingssystem (EOS). Det finnes flere løsninger for dette, og nødvendig målerutstyr,
program etc varierer. EOS kan gjøres manuelt ved at driftspersonellet én gang per uke gjør registreringer av energiforbruket
og utetemperaturen, og at resultatene plottes i et energi-temperatur-diagram. EOS kan også gjøres automatisk med
integrering i et SD-anlegg, eller etableres på web med automatisk innhenting av energidata fra nettleverandør eller via
senderutstyr.

Avhengig av størrelse og kompleksitet kan det være aktuelt å dele bygget inn i flere energiblokker med separat energimåling,
for en mer nøyaktig og god oppfølgingsmulighet.

Med EOS får byggeier en god kontroll på om energibruken uke for uke ligger innenfor normalen, og vil raskt kunne oppdage
eventuelle avvik og gjøre nødvendige korrigeringer før feilbruken gir utslag i for høye energikostnader og forverret inneklima.
EOS vil også dokumentere gevinstene ved andre enøktiltak, og sikre at disse ikke går tapt igjen over tid. EOS motiverer
driftspersonellet til bedre innsats gjennom at de raskt kan se resultater av sitt arbeid.

Tiltak 1: Energioppfølgingssystem (EOS)

Generelle tiltak

Bygnnr: LAGER
Energimerkenummer: A2011-77049 Festenr:

Adresse: Borgeskogen 4 Gnr: 105

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Dato: 29.03.2011 10:43:40 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3160 Stokke Bnr: 54



Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Ofte vil det være mye å spare på å tilpasse driftstidene på tekniske anlegg bedre etter byggets faktiske brukstid. 
Ventilasjonsanlegget kan stoppes ved normal stengetid. Likeledes bør ur for styring av lys etc justeres ift. brukstider, og 
dersom varmeanlegget har automatikk for tidsstyring av temperaturen bør dette tas i bruk med både natt- og helgesenkning.

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Tips 2: Tilpasse driftstid etter brukstid

Tips 1: Brukerinformasjon
Ofte vil det være noe å spare på å bevisstgjøre den enkelte bruker på egne rutiner og vaner. Det kan være aktuelt å utarbeide 
en egen brukerinformasjon for bygget, med eksempelvis generell informasjon rundt enøk og spesiell informasjon om det som 
er viktig i dette tilfellet, ikke minst driftsinstrukser for installasjoner / teknisk utstyr. Brukerinformasjonen bør være plassert slik 
at alle som bruker bygget blir minnet på hva som er gode bruksrutiner i forskjellige sammenhenger, og den kan være i form av 
laminerte plansjer / oppslag på informasjonstavler etc. Brukerinformasjon vil erfaringsmessig gi en reduksjon i energibruk på 3 
- 10 %. Tiltaket må imidlertid regnes å ha en kort levetid, og må derfor gjentas for å opprettholde effekten.

Brukertiltak

Tiltak 9: Nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en 
temperatur- og snøføler i bakken, eller med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. 
når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak utendørs

Tiltak 8: Installering av SD-anlegg
Det bør vurderes å installere et SD-anlegg (sentralt driftskontrollanlegg) som er tilpasset bygningens tekniske anlegg og 
kompleksitet. Dette vil øke tilgjengeligheten for den driftsansvarlige. Det bør også vurderes å gjøre dette tilgjengelig hos 
byggeier via internett.

Tiltak på automatikkanlegg

Det kan vurderes en utskiftning til nyere lysarmaturer som vil gi et større lysutbytte, slik at total installert effekt og dermed
energiforbruket kan reduseres.

Erfaringsmessig oppnås en besparelse på 15 % effektreduksjon ved overgang til elektronisk forkoplingsutstyr i forhold til
armatur med konvensjonelt utstyr.
Moderne armaturer beregnet for lyskilder av type T5 trekker dessuten erfaringsmessig ca 40 % mindre effekt enn armaturer
med "gammel" T8-teknologi, grunnet optimal optikk og dermed bedre lyseffekt i lokalet. Dermed kan man gå kraftig ned på
installert effekt per kvadratmeter.
Nyere programmer for belysningsberegninger gjør det også mulig å konsentrere belysningen der det er ønskelig, slik at total
installert effekt for å belyse lokalet kan reduseres.

Tiltak 6: Lavenergiarmaturer

Det anbefales å installere utstyr/automatikk for regulering av lysbruken slik at driftstiden for lysanlegget kan reduseres. Det
kan eksempelvis være tilstedeværelsesføler (IR-sensor), tilknytning til et ur, tilknytning til en tidsbryter som slår av lyset etter
en gitt tid, eller kombinasjoner av disse. Reduksjonen i driftstiden kan variere mye, men ligger i snitt for et standard
kontorbygg på i størrelsesorden 6 timer/døgn.

Utvendig belysning kan eksempelvis tilkobles en skumringsbryter. Driftstiden reduseres med dette i gjennomsnitt til 10 timer
pr. døgn.

Det bør vurderes å installere automatikk for tidsstyring av panelovner i kontordel og vifter i lagerdel. Erfaringsmessig gir dette 
en energibesparelse på ca 5 %.

Tiltak 7: Termostat- og tidsstyring av el.varme



Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Bygningen er delt i to bygningskategorier; lagerbygg og kontorbygg. Bygningsdelene har separate energiattester.

Tiltakslisten gjelder hele bygningen.

Målt energiforbruk gjelder for hele bygningen og er presentert som årsgjennomsnitt for perioden 03.03.09 - 03.03.11

Ventilasjonsanlegg for Kontordel:
Luftmengde: 19 000 m3/t med varmebatteri og kjølemaskin.

Lokal kjølemaskin i serverrom

Avtrekk i lager; 2 x 5000 m3/t

Generell informasjon

Det er ofte unødvendig høy romtemperatur, men dette avhenger av arbeidets art. Unngå unødvendig høy innetemperatur, for 
hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller 
bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører.

Tips 4: Slå av lyset
Slå av lys i rom som ikke er i bruk og ved endt arbeidsdag. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som 
er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 5: Benytt solavskjerming
Benytt solavskjermingen i varme perioder for å bedre inneklimaet og redusere kjølebehovet - også i folketommer arealer.



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Bygnnr: LAGER

Energimerking er utført av: Termoenergi AS v/ Tom Nguyen / Jarle S. Johannessen
Ansvarlig for energiattesten: Borgeskogen 4 AS

Energimerkenummer: A2011-77049 Festenr:

Adresse: Borgeskogen 4 Gnr: 105

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2)

Dato: 29.03.2011 10:43:40 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3160 Stokke Bnr: 54

Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 0 W/m²
Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C

Oppvarmet BRA 583 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt 64 m²
Areal gulv 583 m²

Totalt BRA 583 m²

U-verdi for tak 0,19 W/(m²·K)
U-verdi for yttervegger 0,21 W/(m²·K)
Oppvarmet luftvolum 4223 m³

Bygningskategori-Id (NVE-Id) 13
Bygningskategori LETT INDUSTRI, VERKSTEDER

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

Bygningstype LAGERBYGNING

Areal tak 583 m²
Areal yttervegger 623 m²
Byggeår 2008

U-verdi for gulv 0,15 W/(m²·K)

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,08 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 0,70 kW/(m³/s)

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

0 %

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 8,0 m³/(m²·h)

Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 26 W/m²
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 90 %

Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 11,0 %
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 1,60 W/(m²·K)

Normalisert varmekapasitet 156,0 Wh/(m²·K)

Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 0 %
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)
Lekkasjetall 1,50 1/h

Enhet Inngangsverdi



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmsystem(er)

1,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmepumpe

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,90

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmepumpe

0,00

Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL
Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem (er)

1,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et oljebasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Driftstid varmtvann 9 h
Driftstid utstyr 9 h

Driftstid personer 9 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,0 W/m²

Driftstid lys 9 h

Driftstider, antall timer i døgn med drift
Driftstid ventilasjon 9 h

Driftstid kjøling 24 h
Driftstid oppvarming 9 h

Gjennomsnittlig karmfaktor 0,10
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,01

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,02

Varmefordelingssystem Punktoppvarming;
Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk;

Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 2,0 W/m²

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 10,0 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,0 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 10,0 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,0 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 4,3 W/m²



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Produsent / leverandør ProgramByggerne
Versjon 5,005

Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Navn programvare SIMIEN

Dato for beregning 29.3.2011
Klimastasjon / kilde Sandefjord (Torp) (MeteoNorm)

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.

Beregningsprogram

Navn person Tom Nguyen / Jarle S, Johannessen
Firma Termoenergi AS

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
gassbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
oljebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et gassbasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet.

0,77

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet.

0,90

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et biobrenselbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Beregnet levert energi ved normalklima
Elektrisitet 126335 kWh/år
Olje 0 kWh/år

Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 378650 kWh/år

Totalt 126335 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Annen energivare 0 kWh/år

Gass 0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år

Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 98921 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 211,7 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima 123340 kWh/år

Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 216,9 kWh/(m²·år)

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS
Beregnet levert energi ved normalisert klima 126335 kWh/år

Gass 0,0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år

Olje 0 kWh/år

Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år. Omregnes til spesifisert benevning.
Elektrisitet 378650 kWh/år



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten



Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: RA
Saksreferanse: 4160118

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 105, Bruksnummer 54 i 0720 STOKKE kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato 06.12.2016
Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med 02.12.2016

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Hjemmelshavere:
11.07.2007 10360 HJEMMEL TIL GRUNN

Kjøpesum: 2 000 000
Omsetningstype: Uoppgitt
BORGESKOGEN 4 AS
ORG.NR: 891325622

PENGEHEFTELSER

22.08.2008 682395 PANTEDOKUMENT
Beløp: 18 500 000 NOK
Panthaver: HANDELSBANKEN
ORG.NR: 971171324

SERVITUTTER

FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE
AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE
MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET /
AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER
HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

Servitutter i grunn:
11.10.1994 13055 ERKLÆRING/AVTALE

Overført fra: 0720 / 105 / 37 / /
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om tilfluktsrom
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

27.11.2002 16434 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Det skal ikke kunne lagres, omsettes eller reklameres for
motordrivstoff, smøremidler, fyringsoljer, gass eller andre
tilsv. oljeprodukter fra andre leverandører enn AS NORSKE
SHELL
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      NÆRINGSMEGLING AS 

                                                  

Q4 Næringsmegling AS - q4nm.no 

 

 

         BUD PÅ EIENDOMMEN: 

Oppdragsnr.: 4160118  Adresse: Borgeskogen 4 

  Gnr. 105, bnr. 54  i  Stokke  kommune 

 

Undertegnede :          

 

Org. nr.:       

Adresse:        Postnr./sted:       

 E-post:         

Telefon:                          Mobil:       

På ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger 

gir vi herved bindende bud stort, kr                         Beløp med bokstaver: 

 

 
 Finansieringsplan:  

 
Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: Beløp: 

             kr       

             kr       

Egenkapital        kr       

 Eventuelle forbehold/forutsetninger:       

 

 

 
Det forutsettes at budgiver har mottatt tilfredsstillende informasjon for eiendommen før budgivning i hht. Eml § 6-7, 1. ledd. Eml § 6-7, 2.til 5. 

ledd fravikes. Dersom informasjon mangler, må budgiver ta kontakt med Q4 Næringsmegling AS!  

 
Ønsket overtagelsestidspunkt:       Budet gjelder til og med den ___      kl.       

 Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge 

parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger eller megler er gjort 

kjent med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min 

identitet, jfr. Eml. § 6-4. Eiendomsmeglingsforskr.§§ 6-2 til  6-4, som omhandler budgivning fraskrives i forbindelse med transaksjonen. 

 

_______________________        ________________________         ______________________ 

Sted/dato                            Budgiverens underskrift   Budgiverens underskrift 

 
Budet leveres til Rune Allerød eller scannes og sendes pr. e-post til rune.allerod@q4nm.no 

På uendrede vilkår forhøyes budet til: 

 

Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift: 

    

    

    

    

 

Ovenstående bud, kr                                                aksepteres herved. 

 

 

 

 

Sted/dato  Selgers underskrift 

→ 



                                                                                                                                                                

 

 

Q4 Næringsmegling AS - q4nm.no 

  

 
Vedlegg til budskjema:  

Informasjon om budgivning 
 

 

  
1. På forespørsel skal publikum få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom. Relevante forbehold skal samtidig 

oppgis.  
 

2. Bud skal inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.  
 

3. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megleren har mulighet til å informere samtlige interessenter 
til eiendommen. Det skal ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for eksempel "Ingen 
andre budgivere skal vite om budet", "Jeg byr kr 5000,- over ethvert bud som kommer inn" og lignende. Budgiver 
skal inngi første bud skriftlig, mens senere bud fra samme budgiver kan inngis muntlig.  
 

4. Budets innhold:  
I tillegg til eiendommens adresse og eventuelt gnr./bnr., budsum, budgivers navn, adresse,  

e-postadresse og telefonnummer, bør budet  inneholde: Finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og 

eventuelle forbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbehold er avklart. Konferer gjerne 

med megler før bud avgis. 

 

5. Megleren bør uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren.  
 

6. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristenes utløp. Dette gjelder 
selv om høyere bud kommer inn. Man skal derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.  
 

7. Megleren skal så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud.  
Dersom en budgiver ber om det skal den fagansvarlige i foretaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik 

opplysning skal ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan 

identifiseres. 

 

8. Dersom en kjøper krever det, har han anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen etter at 
eiendommen er solgt. Dette vil skje på meglers kontor sammen med fagansvarlig. Øvrige budgiveres navn vil i 
slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den 
informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da dette er 
underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, kan budet 
fremmes gjennom advokat eller eiendomsmegler, som bekrefter at budet er reelt.  
 

9. Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste ethvert bud.  
Når et bud er akseptert, er handel kommet i stand og megler skal varsle øvrige budgivere. Varsel om at bud er 

akseptert, frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. 

 

10. Det er ingen angrefrist ved salg/kjøp av eiendom.  
 

11. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle 
interessenter.  
 

12. Handelen er underlagt bestemmelsene i "Hvitvaskingsloven", lov 2009 nr. 11.  Kjøper må fremlegge legitimasjon 
på signaturberettigede og  tilfredsstillende dokumentasjon på hvem som er reelle eiere før handelen kan 
gjennomføres. 
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______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV  

GNR 505  BNR 54 

I 

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

Tollbodgaten 22 Tønsberg AS , org.nr. 891 325 622 

Reservatveien 8  3118 TØNSBERG  

  

("Selger"); 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Borgeskogen 4, gnr. 505, bnr. 54 i Sandefjord 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%:     NOK [BELØP] 

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

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

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

2.4 Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a. 
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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 Partene er enige om at Selgers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet 

Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. Samtidig med inngåelse av denne kontrakt 

skal det derfor inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre 

merverdiavgift (”Justeringsavtalen”), som tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende 

merverdiavgiftsregelverk, jf. bilag. Per Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen 

oppdateres. Justerings-/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter er hensyn 

tatt ved beregning av Kjøpesummen. 

Alt. 

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

[Det må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle av om vilkårene for overføring av 

justeringsforpliktelser og -rettigheter er oppfylt, og om denne bestemmelsen i så fall skal inn. Hvilken 

effekt overføringen av disse forpliktelser/rettigheter skal ha for kjøpesummen, må vurderes konkret 

av partene. Derfor: Teksten her er ment som et eksempel som ofte passer- men forholdet må alltid 

vurderes individuelt.] 

 

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. 
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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. 

3.7 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 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ””. Oppgjørsansvarlig disponerer Oppgjørskontoen 

alene. 

3.8 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.  

3.9 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. 

3.10 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.  

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

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

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

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

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  
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3.13 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. 

3.14 (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. 

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 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 5(d) til og med 5(f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

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

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

6.7 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. 

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

6.9 Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter 

punkt 4 til 6. 

Følgende punkt strykes hvis ikke aktuelt: 

7. SPESIELLE FORHOLD  

7.1  

7.2  

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  

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

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

5. Justeringsavtalen 

 

* * * * * 

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

beholder hvert sitt eksemplar. 
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[STED], [DATO] 

for Selger:Tollbodgaten 22 Tønsberg AS for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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