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------------ 8 rø n n øy sund registrene 

Firmaattest 

Organisasjonsnr: 

Navn/foretaksnavn: 

Forretningsadresse: 

Brønnøysundregistrene 

08.09.2020 

Brønnøysundregistrene 

Postadresse: 891 O Brønnøysund 

945 845 864 

KROGH EIENDOM AS 

Trøgstadveien 19 

1807 ASKIM 

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05 

E-post: firmapost@brreg no Internett: www.brreg.no 

Organisasjonsnummer: 974 760 673 



------------ 8 røn nøysu nd reg istrene Firmaattest 
----------------------------------------

Organisasjonsnummer: 

Organisasjonsform: 

Stiftelsesdato: 

Registrert i 
Foretaksregisteret: 

Foretaksnavn: 

Forretningsadresse: 

Kommune: 
Land: 

Aksjekapital NOK: 

Daglig leder/ 
adm.direktør: 

Styre : 
Styrets leder: 

Styremedlem: 

Signatur: 

Prokura: 
Prokura hver for seg: 

Revisor: 

945 845 864 

Aksjeselskap 

06.12.1987 

31.05.1988 

KROGH EIENDOM AS 

Trøgstadveien 19 
1807 ASKIM 
3014 INDRE ØSTFOLD 
Norge 

580 000,00 

Svein Johannes Krogh 

Svein Johannes Krogh 
Trøgstadveien 19 
1807 ASKIM 

Frode Sandem Krogh 
Jannicke Krogh Landsnes 

Daglig leder 

Svein Johannes Krogh 

Godkjent revisjonsselskap 
Organisasjonsnummer 991 096 957 
AS REVISION 
Vangsveien 10 
1814 ASKIM 

Vedtektsfestet formål: Er ervervelse av fast eiendom for 
salg og utleie. 
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------------ 8 røn nøysu nd reg istrene 

Kopi av pantattest 

Organisasjonsnr: 

Navn/foretaksnavn: 

Forretningsadresse: 

983 590 497 

WIRGENESVEI 9 AS 

Rønninglia 88 

3153 TOLVSRØD 

Attester fra Løsøreregisteret inneholder heftelser som er blitt tinglyst eller overført til 

Løsøreregisteret etter l. januar 1981, og omfatter de heftelsene som er registrert pr. 

utskriftsdato. 

Løsøreregisteret gir en omfattende, men ikke uttømmende oversikt over rettsstiftelser i løsøre. 

Det betyr at det også kan finnes rettsgyldige heftelser som ikke er registrert i Løsøreregisteret. 

Ved tinglysing i Løsøreregisteret foretas ingen kontroll av eierforholdet til pantegjenstanden(e). 

Dagboknummer med bokstaven (e) til slutt indikerer at meldingen er sendt inn elektronisk. 

Opplysninger om utleggstrekk og beslutninger om intet til utlegg registreres i Løsøreregisteret 

fra l. mars 2008. Slike opplysninger vil ikke fremgå av pantattesten. Kontakt 

Brønnøysundregistrene for nærmere informasjon. 

Brønnøysundregistrene 

08.09.2020 

Brønnøysundregistrene 

Postadresse: 891 O Brønnøysund 

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05 

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no 

Organisasjonsnummer: 974 760 673 



---------- 8 røn nøysu nd reg istrene Kopi av pantattest 

Dato: 08.09.2020 Løsøreregisteret er ajour pr. 02.09.2020 

Bestillingsnr. 20200002446062-3 

Bestillingen gjelder: 983 590 497 

WIRGENESVEI 9 AS 

Rønning lia 8 8 

3153 TOLVSRØD 

PÅ DET OPPGITTE ORG~ISASJONSNR ER DET INGEN TINGLYSTE HEFTELSER I 

LØSØREREGISTERET. 
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209525  Wirgenesvei 9 AS Resultatregnskap med fjorårstall
Periode: 7 - 8/2020     NOK

Dato: 05.10.2020

Utarbeidet av: Pedersen & Skogholt Regnskap AS Side: 1 Tid:: 16:07

Kontonr Tekst Denne periode i
år

% av
oms.

Denne periode
i fjor

Hittil i år % av
oms.

Hittil i fjor

DRIFTSINNTEKTER

3600 Leieinntekter fast eiendom 274 977,00 70,72 99 879,00 906 807,00 65,41 635 759,00
3601 Fakturering av fellesutgifter avg.pl. 13 541,22 3,48 0,00 78 251,59 5,64 57 988,74
3610 Leieinntekter fast eiendom avg.fritt 100 334,00 25,80 115 576,00 401 336,00 28,95 462 304,00

Sum salgsinntekter 388 852,22 100,00 215 455,00 1 386 394,59 100,00 1 156 051,74

SUM DRIFTSINNTEKTER 388 852,22 100,00 215 455,00 1 386 394,59 100,00 1 156 051,74

DRIFTSKOSTNADER

DEKNINGSBIDRAG 388 852,22 100,00 215 455,00 1 386 394,59 100,00 1 156 051,74

6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom 62 140,00 15,98 62 140,00 248 560,00 17,93 248 560,00
6001 Avskrivninger teknisk innstallasjon 21 416,00 5,51 21 416,00 85 664,00 6,18 85 664,00
6017 Avskrivning inventar 468,16 0,12 1 080,00 1 872,64 0,14 4 320,00

Sum av- og nedskrivninger 84 024,16 21,61 84 636,00 336 096,64 24,24 338 544,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 6 439,21 1,66 0,00 12 878,42 0,93 6 327,79
6340 Lys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6351 Strøm 10 495,92 2,70 19 971,81 85 588,39 6,17 113 226,85
6352 Lys / varme 11 352,38 2,92 22 381,35 45 065,64 3,25 80 645,31
6354 Søppeltømming 1 400,98 0,36 1 650,82 8 800,51 0,63 10 899,01
6355 Renhold 0,00 0,00 0,00 10 586,92 0,76 0,00
6356 Hei 0,00 0,00 0,00 6 035,14 0,44 0,00
6360 Ventilasjon 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01
6365 Vask hos leietaker 5 293,46 1,36 10 687,49 10 586,92 0,76 20 745,93
6390 Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 9 438,47 0,68 5 500,18
6395 Vaktmestertjenester 12 465,00 3,21 24 930,00 79 563,05 5,74 112 185,00

Sum kostnader lokaler 47 446,95 12,20 79 621,46 268 543,46 19,37 349 530,06
6540 Kostnadsført inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 293,01

Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 293,01
6620 Rep. og vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 1 421,01 0,10 19 484,15

Sum reparasjoner og vedlikehold 0,00 0,00 0,00 1 421,01 0,10 19 484,15
6700 Revisjonshonorar 0,00 0,00 0,00 20 255,62 1,46 18 697,50
6705 Regnskapshonorar 0,00 0,00 0,00 18 655,94 1,35 18 378,10
6725 Honorar juridisk bistand fradr.berett. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00

Sum eksterne honorarer 0,00 0,00 0,00 38 911,56 2,81 48 475,60
7320 Reklameannonser 4 155,00 1,07 0,00 63 259,87 4,56 4 155,00

Sum salgs- og reklamekostnader 4 155,00 1,07 0,00 63 259,87 4,56 4 155,00
7500 Forsikringspremie 0,00 0,00 6 189,00 20 877,00 1,51 18 255,36

Sum forsikringer 0,00 0,00 6 189,00 20 877,00 1,51 18 255,36
7750 Eiendoms- og festeavgift 29 160,00 7,50 29 160,00 116 640,00 8,41 116 640,00
7770 Bank og kortgebyrer 388,00 0,10 394,00 1 579,00 0,11 1 612,00
7771 Øreavrunding -0,51 0,00 -0,41 -1,22 0,00 -1,28
7790 Annen kostnad m/fradrag 1 018,00 0,26 0,00 1 018,00 0,07 1 130,00

Sum andre kostnader 30 565,49 7,86 29 553,59 119 235,78 8,60 119 380,72

Sum andre driftskostnader 166 191,60 42,74 200 000,05 848 345,32 61,19 911 117,90

SUM DRIFTSKOSTNADER 166 191,60 42,74 200 000,05 848 345,32 61,19 911 117,90



209525  Wirgenesvei 9 AS Resultatregnskap med fjorårstall
Periode: 7 - 8/2020     NOK

Dato: 05.10.2020

Utarbeidet av: Pedersen & Skogholt Regnskap AS Side: 2 Tid:: 16:07

Kontonr Tekst Denne periode i
år

% av
oms.

Denne periode
i fjor

Hittil i år % av
oms.

Hittil i fjor

DRIFTSRESULTAT 222 660,62 57,26 15 454,95 538 049,27 38,81 244 933,84

FINANSINNT. OG -KOSTN.

8151 Rentekostnad banklån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 804,51
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 70,00 0,02 0,00 619,07 0,04 0,00

Sum finanskostnader 70,00 0,02 0,00 619,07 0,04 11 804,51

SUM NTO. FINANSPOSTER -70,00 0,02 0,00 -619,07 0,04 -11 804,51

ORD. RESULTAT FØR SKATT 222 590,62 57,24 15 454,95 537 430,20 38,76 233 129,33

EKSTRAORDINÆRE POSTER

ÅRSRESULTAT 222 590,62 57,24 15 454,95 537 430,20 38,76 233 129,33

Overskudd + / Underskudd -



209525  Wirgenesvei 9 AS Balanse m/fjorårstall
Periode: 7 - 8/2020     NOK

Dato: 05.10.2020

Utarbeidet av: Pedersen & Skogholt Regnskap AS Side: 1 Tid:: 16:08

Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i
fjor

Hittil i år Hittil i fjor

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

1100 Wirgenesvei 9 0,00 0,00 19 822 906,00 19 822 906,00
1101 Akk avskrivninger Wirgenesvei 9 AS -62 140,00 -62 140,00 -994 256,00 -621 408,00
1120 Tekniske innstallasjoner 0,00 0,00 555 035,00 555 035,00
1121 Akk avskrivninger teknisk innstallasjon -21 416,00 -21 416,00 -344 067,29 -215 567,29
1250 Inventar 0,00 0,00 19 660,80 19 660,80
1251 Avskrivning inventar -468,16 -1 080,00 -4 681,64 -4 320,00

Sum varige driftsmidler -84 024,16 -84 636,00 19 054 596,87 19 556 306,51

SUM ANLEGGSMIDLER -84 024,16 -84 636,00 19 054 596,87 19 556 306,51

OMLØPSMIDLER

1500 Kundefordirnger 76 297,00 -153 190,66 3 409,00 81 238,34
1560 Fordring på selskap i samme konsern 0,00 0,00 2 553 807,00 0,00
1575 Mellomregning aksjonærer -1 018,00 0,00 0,00 1 018,00
1700 Forskuddsbetalt leie 0,00 -29 160,00 0,00 58 320,00
1749 Andre forskuddsbet driftskostn -29 160,00 0,00 58 320,00 0,00

Sum fordringer 46 119,00 -182 350,66 2 615 536,00 140 576,34

1920 6115 05 24716 Nordea 134 236,78 109 250,10 322 229,41 116 094,31
Sum Bankinnskudd og kontanter 134 236,78 109 250,10 322 229,41 116 094,31

SUM OMLØPSMIDLER 180 355,78 -73 100,56 2 937 765,41 256 670,65

SUM EIENDELER 96 331,62 -157 736,56 21 992 362,28 19 812 977,16

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
2000 Aksjekapital 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

2030 Annen innskutt egenkapital 0,00 0,00 4 867 057,00 2 875 087,00
2050 Annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 113 161,00
2080 Udekket tap 0,00 0,00 -335 514,26 0,00

Overført resultat 222 590,62 15 454,95 537 430,20 233 129,33
Sum opptjent egenkapital 222 590,62 15 454,95 5 068 972,94 3 221 377,33

SUM EGENKAPITAL 222 590,62 15 454,95 5 168 972,94 3 321 377,33

GJELD
2120 Utsatt skatt 0,00 0,00 1 269 853,00 834 565,00

Sum avsetning og forpliktelser 0,00 0,00 1 269 853,00 834 565,00



209525  Wirgenesvei 9 AS Balanse m/fjorårstall
Periode: 7 - 8/2020     NOK

Dato: 05.10.2020

Utarbeidet av: Pedersen & Skogholt Regnskap AS Side: 2 Tid:: 16:08

Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i
fjor

Hittil i år Hittil i fjor

2260 Lang. gjeld Krogh Eiendom AS -200 000,00 -200 000,00 15 435 659,51 15 600 715,51
Sum langsiktig gjeld -200 000,00 -200 000,00 15 435 659,51 15 600 715,51

2400 Leverandørgjeld 12 106,00 18 031,50 15 000,00 9 180,47
2700 Utgående MVA høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00
2710 Inngående MVA høy sats 0,00 -0,01 0,00 -0,03
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 61 635,00 8 777,00 102 876,83 47 138,88

Sum kortsiktig gjeld 73 741,00 26 808,49 117 876,83 56 319,32

SUM GJELD -126 259,00 -173 191,51 16 823 389,34 16 491 599,83

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 96 331,62 -157 736,56 21 992 362,28 19 812 977,16



Resultatregnskap for 2019
WIRGENESVEI 9 AS

2019 2018Note

1 738 455 2 712 393Leieinntekter m.v.

1 738 455 2 712 393Sum driftsinntekter

(504 157)3 (502 752)Avskrivning på driftsmidler 

(917 659)2 (1 245 763)Annen driftskostnad

(1 421 816) (1 748 515)Sum driftskostnader

316 640 963 878Driftsresultat

70 216Annen renteinntekt

70 216Sum finansinntekter

(567 990) (629 514)Annen rentekostnad

(567 990) (629 514)Sum finanskostnader

(567 920) (629 298)Netto finans

(251 280) 334 580Ordinært resultat før skattekostnad

55 2814 (55 350)Skattekostnad på ordinært resultat

(195 999) 279 230Ordinært resultat

(195 999) 279 230Årsresultat

Overføringer

252 676 0Konsernbidrag

(82 838) 166 069Udekket tap

(365 837) 113 161Annen egenkapital

(195 999) 279 230Sum



Balanse pr. 31. desember 2019
WIRGENESVEI 9 AS

2019 2018Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

19 373 8423 19 876 593Tomter, bygninger og annen fast eiendom

16 8523 18 257Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

19 390 694 19 894 850Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

2 553 80711 4 393 564Lån til foretak i samme konsern

2 553 807 4 393 564Sum finansielle anleggsmidler

21 944 501 24 288 414Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

71 8246 0Kundefordringer

7 977 45 250Andre fordringer

79 801 45 250Sum fordringer

102 3357 290 794Bankinnskudd

102 335 290 794Sum bankinnskudd

182 136 336 044Sum omløpsmidler

22 126 636 24 624 458Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2019
WIRGENESVEI 9 AS

2019 2018Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

100 0008, 9, 10 100 000Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)

4 867 05710 2 875 087Annen innskutt egenkapital

4 967 057 2 975 087Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

010 113 161Annen egenkapital

(335 514)10 0Udekket tap

(335 514) 113 161Sum opptjent egenkapital

4 631 54310 3 088 248Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

1 269 8535 834 565Utsatt skatt

1 269 853 834 565Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

0 20 594 282Gjeld til kredittinstitusjoner

16 080 66011 0Langsiktig konserngjeld

16 080 660 20 594 282Sum annen langsiktig gjeld

17 350 513 21 428 847Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

60 289 28 945Leverandørgjeld

6 576 0Skyldige offentlige avgifter

77 716 78 418Annen kortsiktig gjeld

144 581 107 363Sum kortsiktig gjeld

17 495 094 21 536 210Sum gjeld

22 126 636 24 624 458Sum egenkapital og gjeld

Poster utenom balansen

15 756 715 20 594 282Pantstillelser

Askim, den 31.mars 2020

I styret for Wirgenesveien 9 AS

Svein Johannes Krogh
Styrets leder

Jannicke Krogh Landsnes
Styremedlem/Daglig leder



Noter 2019
WIRGENESVEI 9 AS

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Leieinntekter og felleskostnader til fordeling på leietakerne inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til omsetningen. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Fordringer på konsernselskaper forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 2019.

Note 1  Ansatte, obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2  Revisjon
Honorar til revisor utgjør kr 7 000 for revisjon og kr 7 500 for annen bistand.



Note 3  Spesifikasjon av varige driftsmidler
Bygninger og

annen
fast eiendom

Driftsløsøre,
inventar o.l Sum

Anskaffelseskost 01.01.2019 24 472 263 339 661 24 811 924

Tilgang i året 0 0 0

Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 24 472 263 339 661 24 811 924

Akk. av og nedskr. 01.01.2019 (4 595 670) (321 404) (4 917 074)

Akkumulerte avskr. 31.12.2019 (5 097 018) (324 213) (5 421 231)

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 19 375 245 15 448 19 390 693

Årets avskrivninger (501 348) (2 809) (504 157)
Økonomisk levetid 10  100 år 6,7  7 år

Avskrivningsplan: Lineær 1  10 % 14,29  14,99 %

Note 4  Skatt
2019 2018

Ordinært resultat før skattekostnad (251 280) 334 580

Konsernbidrag  2 553 807 1 633 169

+/ Årets endring i midlertidige forskjeller 223 022 263 784

   Fremførbart underskudd  / korreksjonsinntekt (2 201 605) (2 231 533)

Årets skattegrunnlag 323 943 0

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22% 71 268

Sum 71 268

+/ Endring i utsatt skatt 435 288 414 647

+/ Skatt på konsernbidrag (561 837) (359 297)

Skattekostnad i resultatregnskapet (55 281) 55 350

Betalbar skatt i skattekostnad 71 268

Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden (71 268)

Betalbar skatt i balansen 0 0

Note 5  Midl. forskjeller  Utsatt skatt/skattefordel
Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og 

skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og 

skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført. 

Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2019 31.12.2019 Endring

Anleggsmidler 3 871 692 4 052 376 (180 684)
Omløpsmidler 20 973 (20 973)

Gevinst og tapskonto 2 123 391 1 698 712 424 679

Skattemessig fremførbart underskudd (2 201 605) 0 (2 201 605)

Sum midlertidige forskjeller 3 793 478 5 772 060 (1 978 583)
Utsatt skatt 31.12.2019 basert på 22%   834 565 1 269 853 (435 288)



Note 6  Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2019.

2019 2018

Kundefordringer til pålydende  71 824
Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer  71 824

Note 7  Bankinnskudd
Posten inneholder kun frie midler.

Note 8  Aksjekapital
Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på en aksjeklasse
Aksjeklasse Antall aksjer Aksjekapital
Ordinære aksjer 100 100 000

Note 9  Aksjonærliste
Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2019

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel
Krogh Eiendom AS 100 100 %

Note 10  Egenkapital
Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK Sum

Egenkapital 1.1. 2019 100 000 2 875 087 113 161 3 088 248
Årets resultat (195 999) (195 999)
Konsernbidrag 1 991 970 (252 676) 1 739 294
Egenkapital 31.12.2019 100 000 4 867 057 (335 514) 4 631 543

Note 11  Konserngjeld og fordring
Type 2019 2018
Sum fordringer på selskaper i samme konsern 2 553 807 4 393 564

Gjeld
Skyldig konsernbidrag til Krogh Eiendom AS  323 944 0
Annen gjeld til Krogh Eiendom AS 15 756 716 0
Sum gjeld til Krogh Eiendom AS 16 080 660 0

Mellomværende er renteberegnet med kr. 556 000.

Pantstillelser

Til sikkerhet for lån 55mkr, tilrest kr. 53 mkr per 31.12.2019 som morselskapet Krogh Eiendom AS har etablert i
2019, er avgitt pant i eiendom og driftsmidler med bokført verdi kr. 19 390 694.
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Tønsberg kommune

Matrikkelkart
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3803 - Tønsberg kommune 51 448 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller

hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet.
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Areal og koordinater

Areal: 5829,60 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6575456,52       Øst: 578693,25

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6575469,60 578736,42 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13 1055,03

24,78 Ikke hjelpelinje 13

2 6575439,11 578744,58 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

31,56 Ikke hjelpelinje 13

3 6575422,00 578680,63 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

66,20 Ikke hjelpelinje 13

4 6575422,00 578680,63 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

24,18 Ikke hjelpelinje 999

5 6575415,37 578655,89 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

1,43 Ikke hjelpelinje 13

6 6575415,37 578655,89 Jord Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

24,75 Ikke hjelpelinje 13

7 6575438,31 578646,61 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

41,52 Ikke hjelpelinje 13

8 6575480,35 578651,15 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

19,60 Ikke hjelpelinje 999

9 6575480,35 578651,15 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

80,27 Ikke hjelpelinje 13
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Tønsberg kommune

Bygningsinformasjon
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3803 - Tønsberg kommune 51 448 0 0

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Annen lagerbygning 23882922 0 Midlertidig
brukstillatelse

Industri 0 740 3791 3791

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6575459 Øst: 578692 System: EPSG:32632 Nei 0 23.11.2006 03.01.2007 17.03.2014

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 23.11.2006 07.01.2007

IG-Igangsettingstillatelse 03.01.2007 08.01.2007

MB-Midlertidig brukstillatelse 17.03.2014 17.03.2014

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Wirgenes vei 9 51 448 0 0

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

H0101 Annet enn bolig 0 0 0 0 Wirgenes vei 9 51 448 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 2266 2266

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 1525 1525

Referanse

B-Bygningsrådvedtak: 519/06

BYGNING
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Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 23882922 1 Ferdigattest Industri 0 740 740 740

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6575452.68 Øst: 578666.47 System: EPSG:32632 Nei 0 27.01.2014 27.05.2014 21.01.2020

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 27.01.2014 27.01.2014

IG-Igangsettingstillatelse 27.05.2014 27.05.2014

FA-Ferdigattest 21.01.2020 22.01.2020

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

H0101 Annet enn bolig 0 0 0 0 Wirgenes vei 9 51 448 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 740 740

Referanse

B-Bygningsrådvedtak: DFUB-560/13

Referanse

B-Bygningsrådvedtak: UPB - 053/20

Referanse

B-Bygningsrådvedtak: DFUB- 298/14 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:
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VIB 

 

Vestfold  
Interkommunale  
Brannvesen IKS 

 

  

 

 
 

Postadresse Fakturaadresse   
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale  Tønsberg brannstasjon Nøtterøy brannstasjon 
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Brannvesen   Ollebukta 6, Tønsberg Kirkeveien 222, Borgheim 
Tlf 33 00 36 00 c/o Fakturamottak Faks: 33 00 36 09 Faks: 33 40 22 73 
E-post: post@vibr.no Postboks 4228   
Org.nr.: 982 847 796  8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon  
Bankkonto: 2470.25.42215 E-post: 4228@invoicecenter.net  Nykirke  
 

 
 
 

 

Feie og tilsynsopplysninger: 
 

 

 

3803/51/448/0/0 

Adresse: Wirgenes vei 9 

3157 BARKÅKER 

 

Kryss tegn om den ikke er registrert hos oss 

 

 Den ovennevnte eiendommen ligger 

ikke inne i vår database. 

 

 

 

 

  
 

mailto:post@vibr.no
mailto:4228@invoicecenter.net


Tønsberg kommune

Eiendomsinformasjon
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

3803 - Tønsberg kommune 51 448 0 0 Grunneiendom Ja 5829,6 0 0-Ikke oppgitt

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

Nei Nei Nei Nord: 6575456.52 Øst: 578693.25 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2020 01.01.2020 51/448 0

Annen forretningstype 21.03.2017 21.03.2017 51/448 0

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

09.11.2016 20.03.2017 2016103 Mottaker 214/1 536.8

51/448 0

Avgiver 51/449 -536.9

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

09.11.2016 20.03.2017 2016103 51/447 0

Mottaker 214/1 355.9

Avgiver 51/448 -355.8

Annen forretningstype 18.03.2013 18.03.2013 51/448 0

Sammenslåing 06.03.2013 22.10.2012 Avgiver 9000/14 -1555.3

Mottaker 51/448 1555.3

Annen forretningstype 04.03.2013 04.03.2013 51/448 0

Annen forretningstype 04.02.2013 04.02.2013 51/448 0

Annen forretningstype 23.10.2012 23.10.2012 51/448 0

Annen forretningstype 19.10.2012 19.10.2012 51/448 0

Annen forretningstype 19.10.2012 19.10.2012 51/448 0

Oppmålingsforretning 16.08.2012 16.08.2012 51/448 0

Mottaker 9000/15 811.6
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51/447 0

Avgiver 208/3 -811.6

51/445 0

9000/14 0

Oppmålingsforretning 16.08.2012 16.08.2012 Mottaker 9000/14 1555.3

51/447 0

51/448 0

51/449 0

9000/13 0

Avgiver 208/3 -1555.3

Oppmålingsforretning 16.08.2012 16.08.2012 51/446 0

Mottaker 9000/13 1655

Avgiver 208/3 -1655

51/448 0

51/449 0

9000/12 0

Annen forretningstype 17.04.2012 17.04.2012 51/448 0

208/3 0

51/447 0

51/449 0

Kart- og delingsforretning 06.05.2009 06.05.2009 51/413 0

54/1 0

8/19 0

53/6 0

8/34 0

52/1 0

8/18 0

7/23 0

8/5 0

210/2 0

51/1 0

54/3 0
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51/412 0

7/22 0

209/3 0

8/35 0

51/448 0

8/38 0

6/13 0

7/24 0

51/446 0

12/1 0

54/2 0

7/29 0

51/449 0

52/2 0

51/447 0

53/1 0

8/1 0

6/12 0

241/1 0

7/4 0

214/1 0

9308/4 0

54/4 0

Kartforretning 30.01.2009 30.01.2009 51/410 0

51/448 0

214/1 0

51/1 0

51/447 0

9308/4 0

51/445 0

Kart- og delingsforretning 24.08.2000 00100-01 Avgiver 51/410 -4632.7

Mottaker 51/448 4632.7

08.09.2020 13:20:26 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 3 av 5



BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

23882922 Annen lagerbygning Industri Midlertidig brukstillatelse 0 3791 3791

23882922-1 Tilbygg Industri Ferdigattest 0 740 740

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Wirgenes vei 9 Nord: 6575463
Øst: 578724
System: EPSG:32632

Tettsted 2633-Barkåker
Kirkesokn 04010301-Sem
Grunnkrets 201-Nauen
SKOLEKRETS 2-BARKÅKER
Valgkrets 2-Barkåker/Jareteigen
Postnummerområde 3157-BARKÅKER

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

I-Bergverk/Industri J-Journalnummer: 2012100
M-Malebrevnummer: 119.130
J-Journalnummer: 2000100
J-Journalnummer: 1999071

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

5829,6 Nord: 6575456,52017384 Øst: 578693,24999465 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

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. 
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Tønsberg

kommune

Oversiktskart med VA

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 51 Bnr: 448 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Wirgenes vei 9

3157 BARKÅKER

Annen info:
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Tegnforklaring

Kum - annen eier Sandfangskum Sluk

Overvannsledning Spillvannsledning Vannledning - annen eier

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Vegnavn Flaggstang MurFrittstående

MurLoddrett AnnetGjerde Steingjerde

Gatelys Luftledning trase Bygningslinje

Mønelinje Takkant Taksprang

Veranda Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant Vegdekkekant Vegkantavkjørsel

Annen næring Godkjente byggetiltak Kanal og grøft

Høydekurve
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TØNSBERG KOMMUNE 
Megleropplysninger 

 

Gnr.: 51 Bnr 448 
 

Fnr.:  Snr.:   

Adresse:  Wirgenesvei 9 
  

 

 

Legalpant 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 

RESTANSE   kr 0,-  pr. 30.06.2020    
 

 

FAKTURA 1. TERMIN ( 0101-3103)   Forfalt 20.05.2020 
 

FAKTURA 2. TERMIN ( 0104-3006)  Forfall 20.07.2020 
 

FAKTURA 3. TERMIN ( 0107-3009)  Forfall 20.09.2020 
 
 



      

 

 
TØNSBERG KOMMUNE 

Megleropplysninger 

  

 
Gnr.: 

 
51 

 
Bnr.: 

 
448 

 
Fnr.: 

 
 
 

 
Snr.:  

 
 
 

Adresse:  Wirgenesvei 9 

  

  

 

 

Tilknytning til offentlig 

vann og kloakk 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

 
 
 
 

Vann- og avløpsforhold 
 

SELGER MÅ SELV GI OPPLYSNINGER OM BELIGGENHET, ALDER OG 

EVENTUELT VARSLER/PÅLEGG I FORBINDELSE MED PRIVATE VANN-OG 

AVLØPSANLEGG, SAMT OM DET FINNES EN SEPTIKTANK PÅ EIENDOMMEN 

  
                      Ja                   Nei                     

Offentlig vann x   

 

Offentlig avløp  x   

Slamtank    

 



Tønsberg

kommune

Vegadkomst

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 51 Bnr: 448 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Wirgenes vei 9

3157 BARKÅKER

Adkomst: Adkomst fra offentlig vei
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Tegnforklaring

Vegnavn Flaggstang MurFrittstående

MurLoddrett AnnetGjerde Steingjerde

Gatelys Luftledning trase Nøyaktig grensepunkt

Teiggrense Bygningslinje Mønelinje

Takkant Taksprang Veranda

Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant Fortauskant

Vegdekkekant Vegkantavkjørsel Annen næring

Godkjente byggetiltak Udefinerte bygg Annen næring

Gang- og sykkelveg Veg Kanal og grøft

Høydekurve Bebygd område Dyrka mark

Skog Annet
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TØNSBERG KOMMUNE 

Megleropplysninger 
  

Gnr.: 51 Bnr.: 448 
 

Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Wirgenesvei 9 
  

 

 

Kommunale avgifter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

Kommunale årsgebyr: 2020 
 
Antall terminer: 4   Alle gebyrer ink.mva 
 

Avgift Grunnlag Kommunale 
Årsgebyr  
 
    

  

Vann 
Vann  
 

Areal/m³ 
Fastledd 

 10,63 ,- pr.m³ 
  686,25,- 
       

Kr 
Kr 
 

 

Avløp 
Avløp 

Areal/m³ 
Fastledd 

 18,46 ,- pr.m³ 
1221,25,- 
        

Kr 
Kr 
 

 

 
Slamtømming 

           Kr  

Renovasjon Ab.type   Kr  
 
 
Feieavgift / 
Tilsyn 

 
 
 
Pipe 

   

 

 

 
Kr 
Kr 
 

 

     
   

 
  

SUM avgifter    

 
 

 
 

 

Festegebyr     Kr 
Mva 
fritt 
 

 

.  Eiendommen har vannmåler og betaler vann og avløp etter målt 
forbruk, 1000m³  i  2019 



Tønsberg kommune

Planstatus
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

3803 - Tønsberg kommune 51 448 0 0 Wirgenes vei 9, 3157 BARKÅKER

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (22.5.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

3803 25003 Næringsområdet Barkåker syd (12.2.1997) Parkbelte i industriområde

3803 25003 Næringsområdet Barkåker syd (12.2.1997) Industri

3803 20130083 Gang- og sykkelvei langs fv.650 og fv. 308 Barkåker-Kjelle (29.10.2014) Anlegg- og riggområde

3803 20130083 Gang- og sykkelvei langs fv.650 og fv. 308 Barkåker-Kjelle (29.10.2014) Vegetasjonsskjerm

RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)

02310 Parsell av Rv 308 Sem kirke - Tønsberg m.v. og Kjellekrysset (18.10.2017)

20110047 Del av Barkåker næringsområde (12.9.2012)

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

Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak?

Nei

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

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI LANGS 
FV 650 OG FV 308, BARKÅKER - KJELLE. PLANID 0704 20130083 
 
Disse bestemmelsene gjelder for regulert område på plankart datert 22.09.14. 

 
 

§ 1 
PLANENS HENSIKT 

 
Planens hensikt er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg på strekningen  
Barkåker – Kjelle for å bedre framkommeligheten og bidra til økt trygghet for myke trafikanter. 
 

§ 2 
REGULERINGSFORMÅL 

 
Innenfor planens avgrensning er arealet regulert til: 
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg (pbl § 12-5 punkt 2) 
- Kjøreveg (KV1) 
- Gang- og sykkelveg 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Trase for jernbane (JB1) 
 
§ 2.2 Grønnstruktur (pbl § 12-5 punkt 3) 

- Vegetasjonsskjerm (VS1-VS2) 
 
§ 2.3 Landbruks, - natur- og friluftsformål (pbl § 12-5 punkt 5) 

- Landbruksformål (L1- L7) 
-  

§ 2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner (pbl § 12-5 punkt 6) 
- Bruk og vern av sjø og vassdrag (VBV1 - VBV3) 
 

§ 2.5 Hensynssoner (pbl §§ 11-8, 12-6) 
Faresone – Flomfare (H320_1) 

- Faresone - Ras- og skredfare (H310_2, H310_3) 
Særskilt angitt hensynssone - Bevaring kulturmiljø (H570-4) 
Båndleggingssone - Båndlegging etter lov om kulturminner (H730-5) 

 
§ 2.6 Andre juridiske flater 
- Bestemmelsesområde – anleggs- og riggområde 
 

§ 3 
REKKEFØLGEKRAV 
 

Før anleggsstart skal det iverksettes nødvendige tiltak i form av skilting mv. for å sikre 
 
framkommelighet for biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende i anleggsperioden. 
 
Adkomst til jordene må ikke hindres i anleggsperioden. 
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Midlertidig anleggsbelte / riggområder og arealer avsatt til annen veggrunn skal være 
ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig påfølgende vår, dersom 
anlegget tas i bruk vinterstid. 
 

§ 4 
DOKUMENTASJONSKRAV 

 
§ 4.1 Byggeplan 
Tiltakene i reguleringsplan skal inngå i byggeplan. Byggeplan skal utarbeides i henhold til 
Statens vegvesens håndbok 139 Tegningsgrunnlag (2007) og håndbok 138 Modellgrunnlag: 
Krav til grunnlagsdata og modeller. 
 
§ 4.2 YM-plan 
Det skal i byggeplanfasen utarbeides plan for ytre miljø (YM-plan) for å sikre at nødvendige 
avbøtende tiltak iverksettes. 
 

§ 5 
FELLESBESTEMMELSER 

 
§ 5.1 Automatisk fredete kulturminner 
Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd første 
punktum. Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 
ansvarshavende leder på stedet. 
 
Kulturminneforvaltningen avgjør snarest mulig og senest innen 3 uker om arbeidet kan fortsette 
og vilkårene for det. Fristen kan under gitte forhold forlenges. 
 
§ 5.2 Miljøforhold 
Støy 
Ved vurdering av støy skal Vestfold fylkeskommunes vedtak i sak nr. 37/09 ”Fylkesveinettet. 
Praktisering av støyretningslinjen ved miljø- og sikkerhetstiltak” legges til grunn. Vedtaket 
fastslår at miljøtiltak, sikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende, kollektivtiltak og ombygging 
av gater og knutepunkter ikke forutsetter utbedring av støyforholdene. 
 
Geotekniske forhold 
Det forutsettes at tiltaket prosjekteres i samråd med geoteknisk sakkyndig og med utvidet 
kontrolloppfølging i anleggsfasen. 
 
Forurensning i grunnen 
Dersom det under anleggsarbeidet blir avdekket forurenset grunn, skal ansvarlig myndighet 
varsles, jf. Forurensningsloven § 7. 
 
§ 5.3 Universell utforming 
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for 
alle. Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater skal legges til grunn i byggeplan. 
Offentlig gang- og sykkelveg skal primært ikke ha større stigning enn 1: 20. Der dette ikke er 
gjennomførbart, kan kortere strekninger ha brattere stigning, maksimalt 1:12. 
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§ 6 
SAMFERDSELSANLEGG 

 
Areal som skal disponeres til vegformål kan fravikes noe fra det som fremgår av 
formålsgrensene i plankartet. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes benyttet som 
tilstøtende formål. 
 
Eksisterende landbruksavkjørsler tillates opprettholdt. Nødvendige tilpasninger i forhold til 
etablering av gang- og sykkelveg kan utføres. 
 
Nytt belysningsanlegg må tilfredsstille kravene i TEK 10. Valg av nye belysningsmaster og – 
armaturer skal tilpasses eksisterende lysanlegg. Det må velges belysning som medfører 
minimal fare for strølys/blending. 
 
§ 6.1 Kjøreveg (KV1) 
Alle kjøreveger innenfor planområdet reguleres til offentlig kjøreveg. 
 
§ 6.2 Fortau/ Gang- og sykkelveg 
Fortau/ gang- og sykkelveger skal være offentlige og utformes med naturlige ledelinjer som for 
eksempel belysning. 
 
§ 6.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Annen veggrunn omfatter offentlig vegareal og skal nyttes til frisikt, grøft, skjæring, fylling, 
rekkverksrom og plass til støyskjermer/-voller, leskur mv. Eventuelle støttemurer, kummer og 
stikkrenner i samband med veg, skal også ligge innenfor dette arealformålet. Teknisk areal 
inkluderer areal 1m på utsiden av tiltaket. 
 
Annen veggrunn – teknisk areal skal revegeteres, slik at det ikke kommer i konflikt med 
nødvendige frisiktlinjer eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Det skal være fri sikt over 
0,5 m høyde over plan på tilstøtende veger. Det tillates etablert mindre tekniske 
bygg/installasjoner som trafo mv som ikke kommer i konflikt med frisiktsonen. 
 
Opparbeiding av området skal ses i sammenheng med annen veggrunn – grøntareal. 
 
§ 6.4 Annen veggrunn – grøntareal 
Restarealer langs veg vises som annen veggrunn – grøntareal. 
 
Annen veggrunn – grøntareal skal revegeteres slik at det ikke kommer i konflikt med nødvendige 
frisiktlinjer eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Det skal være fri sikt over 
0,5 m høyde over plan på tilstøtende veger. Det tillates etablert mindre tekniske 
bygg/installasjoner som trafo, mv som ikke kommer i konflikt med frisiktsonen. 
 
Opparbeiding av området skal sees i sammenheng med annen veggrunn – teknisk areal. Det 
skal benyttes stedegne planter/vegetasjon. 
 
§ 6.5 Jernbane, JB1 
Offentlig trafikkområde for jernbane JB1 skal benyttes til en voll mellom jernbanen og gang- og 
sykkelveg langs fv. 308 for å redusere faren for blending. 
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§ 7 
GRØNNSTRUKTUR 

 
§ 7.1 Vegetasjonsskjerm, VS1-VS2 
Eksisterende vegetasjon og kvaliteter langs fv. 650 skal tas vare på og videreutvikles. 
 

§ 8 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

 
§ 8.1 Landbruksformål, L1- L7 
Områder avsatt til landbruksformål skal fortsatt brukes til landbruk i samsvar med dagens bruk. 
 
I områder der jordbruksareal blir berørt av gang- og sykkelvegen, skal overskytende matjord 
stilles til grunneiers disposisjon til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til 
matproduksjon på eiendommen. 
 
Det skal foretas reetablering av kantsonevegetasjon som blir berørt av tiltaket langs 
Jarlsberg bekker og Ilene bekkefelt for å hindre erosjon og bedre leveforholdene for planter 
og dyr. 
 

§ 9 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

 
§ 9.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag  
Jarlsberg bekker er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner. I 
forbindelse med utslipp av overvann skal det etableres sandfang foran utslippsledningene for 
å hindre at slam og leir-/ siltpartikler tilføres bekkeløpet. 
 
Tekniske tegninger datert 02.04.14 viser prinsipp for bortledning av overflatevann. Endelig 
detaljering og plassering av utslippsledninger avklares i byggeplanfasen. 
 
Tiltak nær bekken bør skje i de tørre periodene, dvs. sommermånedene mai-september og 
vintermånedene desember-februar/mars for i størst mulig grad å unngå konflikt med ørreten. 
 

§ 10 
HENSYNSSONER 

 
§ 10.1 Faresone - Ras- og skredfare, H310_2, H310_3 
Det må i forbindelse med utbyggingen igangsettes nødvendige tiltak for å redusere  
 
 
setningsproblematikk og oppnå tilstrekkelig stabilitet for eksempel ved bruk av lette masser. 
Det skal vurderes behov for erosjonssikring ved utløp av bekk og overvåking over tid. Det 
tillattes ikke mellomlagring av masser innenfor hensynssonen. 
 
Det må lages detaljtegninger for støttemuren ved blendingsvollen, spesielt med hensyn på å 
unngå setningsskader på eksisterende VA-anlegg i området. 
 
§ 10. 2 Faresone - Flomfare, H320_1 
Sikringstiltak mot flom skal vurderes i forbindelse med geotekniske vurderinger. Det skal 
etableres grøfter mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg som bidrar til å fordrøye og dempe 
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hastigheten på overvannet. 
 
§ 10.3 Særskilt angitt hensynssone - Bevaring kulturmiljø (H570-4) 
Det er ikke tillatt å plante allétrær langs fv. 308. Rabatten mellom kjøreveg og gang- og 
sykkelveg samt grøftekanter skal reetableres med et rikt artsmangfold av stedegne, viltvoksende 
stauder og blomster. 
 
§ 10.4 Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner (H730-5) 
Båndlegging etter lov om kulturminner omfatter følgende automatisk fredete 
kulturminner: ID 172723-1 Kokegrop. Kokegropen er gravd ut etter forenklet dispensasjon. 
Området kan brukes til landbruk i samsvar med tidligere praksis. 
 

§ 11 
ANDRE JURIDISKE FLATER 

 
§ 11.1 Bestemmelsesområde – Anleggs- og riggområde 
Innenfor området tillates virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften. Bruken er tidsmessig 
avgrenset til anleggsperioden. Tiltak i anleggsbeltet skal i minst mulig grad påvirke 
landbruksområder og tilliggende industri- og forretningslokaler. Der det er landbruksområde skal 
det benyttes fiberduk og pukk over jordlaget for å skåne jordstruktur og inntrengning av 
pukkmasser. Fiber- og bærelag fjernes etter anleggsslutt og istandsettes til 
landbruksproduksjon. 
 
Når anlegget er gjennomført, faller det midlertidige anleggsbeltet bort og de underliggende 
formålene med tilhørende bestemmelser gjøres gjeldende. 
 
Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. Områdene skal 
istandsettes i samsvar med opprinnelig formål og tilstand. Innenfor anleggsbeltet kan det utføres 
permanente terrengtilpasninger i nært samarbeid med grunneier. 
 

§ 12 
UNNTAK FRA BYGGESAKSBEHANDLING 

 
De regulerte kjøreveiene og den regulerte gang- og sykkelvei skal unntas fra 
byggesaksbehandling 
i medhold av Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) § 4.3 a). Reguleringsplan er 
utarbeidet 
på grunnlag av Tekniske tegninger – Detaljplan datert 02.04.2014. 
 
 
 

Vedtett i Tønsberg bystyre 
29.10.2014, sak: 115/14 

 
 

Anne Beate Hekland 
Konst. virksomhetsleder 
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Tegnforklaring

Langsiktig utviklingsgrense Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense

Nøyaktig grensepunkt Vegnavn Flaggstang

MurFrittstående MurLoddrett AnnetGjerde

Steingjerde Gatelys Luftledning trase

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Taksprang Veranda Annet vegareal avgrensning

Gang- og sykkelvegkant Fortauskant Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Annen næring Område med plandetaljer

unntatt rettsvirkning

Plangrense Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Nåværende

Grense for arealformål Grense for angitt hensynsoner

Bevaring kulturmiljø Næringsvirksbebyggelse -

Nåværende

Veg - Nåværende

LNFR-areal for nødvendige

tiltak for landbruk og reindrift

og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

KpOmråde gjeldende Høydekurve
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

RpOmråde

detaljregulering/mindre

endring

RpOmråde vedtatt på

bakkenivå

Vegnavn

Flaggstang MurFrittstående MurLoddrett

AnnetGjerde Steingjerde Gatelys

Luftledning trase Bygningslinje Mønelinje

Takkant Taksprang Veranda

Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant Fortauskant

Vegdekkekant Vegkantavkjørsel Annen næring

Godkjente byggetiltak Andre sikringssoner RpGrense

RpFormålgrense RpSikringGrense RpBestemmelseGrense

Avkjørsel - både inn og

utkjøring

Regulert tomtegrense Byggegrense

Regulert senterlinje Regulert kant kjørebane Måle- og avstandslinje

Midlertidig trafikkområde Industri Landbruksområde

Kjøreveg Annen veggrunn Parkbelte industriområde

Midlertidig bygg- og

anleggsområde

Andre sikringssoner Næringsbebyggelse

Veg Kjøreveg Fortau

Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Vegetasjonsskjerm

Høydekurve
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Tegnforklaring

Langsiktig utviklingsgrense Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense

Nøyaktig grensepunkt Vegnavn Flaggstang

MurFrittstående MurLoddrett AnnetGjerde

Steingjerde Gatelys Luftledning trase

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Taksprang Veranda Annet vegareal avgrensning

Gang- og sykkelvegkant Fortauskant Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Annen næring Område med plandetaljer

unntatt rettsvirkning

Plangrense Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Nåværende

Grense for arealformål Grense for angitt hensynsoner

Bevaring kulturmiljø Næringsvirksbebyggelse -

Nåværende

Veg - Nåværende

LNFR-areal for nødvendige

tiltak for landbruk og reindrift

og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

KpOmråde gjeldende Høydekurve
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TØNSBERG KOMMUNE 0704 20130083

DETALJREGULERING AV

GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV. 650 OG FV. 308, BARKÅKER-KJELLE

M 1:1000

TEGNFORKLARING

AREALFORMÅL

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILH. STRANDSONE

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

ANDRE JURIDISKE FLATERGRØNNSTRUKTUR

HENSYNSSONERSAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

LINJE-/PUNKTSYMBOLER

Kontroll iht. SOSI-4.5 og MD-veileder, ny presentasjon

Ny dataleveranse, Asplan Viak AS - frisiktlinjer m/ tilh. tekst

Kontroll, presentasjon iht. SOSI-4.5 og MD-veileder; Tbg komm

Utarbeidet av Asplan Viak AS

Plandata/-kart;  leveranse, revisjoner

Forslagstiller    - 

22.09.14

12.09.14

11.06.14

CDY

Dato

HL

CDY

Utlagt til off. ettersyn i tidsrommet  19.05. - 30.06.2014

     sak nr. 2013056268

04.06.14 HL

Sign.

Planforslag fremmet av Statens vegvesen etter § 9-4

Statens vegvesen Region sør

FRISIKTLINJE

EIENDOMSGRENSE

GRENSE FOR REGULERINGSFORMÅL

PLANENS AVGRENSNING

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

LANDBRUKSFORMÅL

VEGETASJONSSKJERM

TRASE FOR JERNBANE

ANNEN VEIGRUNN - GRØNTAREAL

ANNEN VEIGRUNN - TEKNISKE ANLEGG

GANG-/SYKKELVEI

BESTEMMELSESOMRÅDE  - ANLEGGS- OG RIGGOMRÅDE

FARESONE  - RAS- OG SKREDFARE

KJØREVEI

FARESONE  - FLOMFARE

BÅNDLEGGINGSSONE
  - BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER

SÆRSKILT ANGITT HENSYNSSONE
  - BEVARING KULTURMILJØ

Bystyrets vedtak, sak nr. 115/14

Vedtatt i UBA, sak nr. 195/14

Behandling/vedtak

14.05.13

24.10.14

29.10.14

Dato Sign.
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Tønsberg kommune Side 1 Bestemmelser 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDET BARKÅKER SYD  
PLANID  0704 25003 
 
 

§ 1 
GENERELT 

 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
Området er regulert til: 
 
BYGGEOMRÅDER: 
 

 Industri  
 
OFFENTLIG TRAFIKKFORMÅL: 
 

 Kjørevei 
 
SPESIALOMRÅDER: 

 

 Parkbelte i industriområde 
 

§ 2 
BYGGEOMRÅDER 

 
Byggeområdene er regulert til industri og lager med tilhørende kontorer innenfor den 
enkelte eiendom. Spesielt transportkrevende virksomhet skal prioriteres i området. 

 
Områdene N - 1, 2, 3, 4 og 5: 
 
Tillatt tomteutnyttelse, TU = 85 %. 
(Dvs. tillatt bruksareal i prosent av tomtens nettoareal) 
Bebyggelsen kan oppføres med inntil 4 etasjer, med maks gesimshøyde 10 meter og 
maks mønehøyde på 14 meter. 
 

Bebyggelsen skal ha saltak med min. 30o . Takutforming for større bygg, spesielt     
med stor bredde vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra stedets og tilstøtende 
bygningers karakter. 
 
Linjeføringen for adkomstveien (nord-syd) mellom feltene N - 2 og N – 3 og frem   
til buttsporet kan justeres. Overflatevann fra de enkelte tomter må  
fordrøyes med 40 % før vannet ledes inn på det kommunale nett. 
Skogsarealene skjøttes og drives forstmessig inntil de tas i bruk til næringsformål. 
 
Område N – 6 (eksisterende Vestfold Flatbrødfabrikk) : 
 
Tillatt tomteutnyttelse, TU = 85 %. 
Byggehøyde og takform for ev. tilbygg / utvidelser skal tilpasses eksisterende bygg,     
men ikke med større byggehøtder enn i dag ( 5 etasjer). 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tønsberg kommune Side 2 Bestemmelser 

Bygge- og tomtedelingsplaner: 
 
Før utbygging av byggeområdene N – 1, 2, 3, 4 og ytterligere utbygging av områdene      
N – 5, 6 kan igangsettes skal det foreligge bygge- og tomtedelingsplaner, for ev. deler     
av områder, godkjent av det faste utvalg for plansaker. 
 
Disse skal vise: 

 Bygningers plassering, etasjetall, høyder og takform. 

 Ev. transformatorkiosker 

 Utomhusarealer med interne trafikkarealer og tilstrekkelig parkeringsplasser, 
arealer for av- og pålessing og gangveier m.v. 

 Grøntanlegg / vegetasjon 

 Tomtegrenser 

 Den del av parkbeltet som skal tilhøre den enkelte tomt 
 

Bebyggelsens behov for parkeringsplasser skal løses på egen grunn etter normer til 
enhver tid gjeldene i kommunen. 
 
Det faste utvalg for plansaker kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal,          
når dette etter utvalgets skjønn vil virke sterkt sjenerende eller reduserer   
trafikksikkerheten i området. 
 
Inngjerding av områdene skal anmeldes til det faste utvalg for plansaker og skal 
godkjenne gjerdenes plassering, høyde, konstruksjon og farge. Tomtegrensene            
skal beplantes. 
 
Krav til bebyggelse (estetikk): 
 
Det faste utvalg for plansaker skal ved behandling av byggemelding påse at     
bebyggelsen får en god form og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får             
en harmonisk utforming. 
 
Materialbruk og farger skal være av en slik art at bygningsmassen blir mest mulig 
naturtilpasset og gir en god visuell virkning. 
 
Krav til støy- / forurensningstiltak i byggeområder: 
 
Det tillates ikke ført opp bygg for bedrifter med produksjon av brannfarlige varer,           
eller som etter det faste utvalg for plansaker`s skjønn (ved støy, andre forurensninger, 
produksjon m.v.) vil være til vesentlig ulempe for omkringliggende områder. 
 
I bebyggelsen skal fasade- og vinduskonstruksjoner og ventilaqsjonsanlegg oppfylle 
Miljødepartementets krav til et tilfredstillende innendørs støynivå (40 dBA). 
 
 

§ 8 
SPESIALOMRÅDER 

 
Parkbelter i industriområde: 
 
Disse parkbelter inngår som en del av næringstomtene, bortsett fra det søndre      
parkbeltet mellom RV. 308 og buttsporet for jernbanen. Parkbeltene skal 
opparbeides etter godkjente planer før den enkelte tomt tas i bruk. 
 



 

 

 

 

Tønsberg kommune Side 3 Bestemmelser 

I yttersonene mot riksvei 308, mot boligbebyggelsen og spesielt mot det verdifulle 
kulturlandskapet mot syd må det benyttes en best mulig skjermingseffekt i alle skikt       
med både løv- og bartrær og med en variert alderssammensetning som skjøttes 
parkmessig. Parkbelter må således ikke  underlegges ordinær skogsdrift og med            
fare      for snauhogst. 
Parkering eller annen virksomhet i sonene tillates ikke, utover nødvendig kryssing        
med adkomst og gangstier. 
Det kan bli  stilt krav til økonomisk sikkerhet  for at opparbeidelsen skjer i 
overensstemmelse med planen. Eksisterende og ny vegetasjon innenfor parkbelte 
vedlikeholdes av  eier eller tilstøtende eiendom. 
Mot jernbanen skal parkbeltet ha lavtvoksende vegetasjon (av sikkerhetshensyn              
for jernbanen).  
. 
 
 

Vedtatt i Tønsberg bystyre 
den 12.02.97, sak: 006/97 

 
Per Engeseth 

Byggesaks- og arealplansjef 
 
 
 
 
 

Mindre endring vedtatt i UBA-sak: 023/14 den 24.01.14 
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 Bestemmelser og retningslinjer til 
Kommuneplanens arealdel 

 
2018 – 2030 PlanID 0704 99008 

 
Vedtatt 22.05.2019 

 

 

 

 

Veiledning 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer og 

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. De gir også føringer for   

viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 

Planen gir også rammene for vern og utvikling i tråd med målsettingene i kommuneplanens 

samfunnsdel, som ivaretakelse av de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle, 

næringsmessige og miljømessige verdier. 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse i henhold til 

plan og bygningslovens § 11-5. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.  

Bestemmelsene er markert med blått og er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-8 til 11-

11. Bestemmelsene utfylles med retningslinjer som angir dokumentasjonskrav og viktige 

hensyn ved behandling av planforslag og søknader om tiltak. Retningslinjene står i kursiv 

under bestemmelsen de utfyller.   
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Kapittel 1 Generelle bestemmelser  

 

§ 1.1 FORMÅL MED PLANEN 

Tønsberg kommune har følgende utbyggingsprinsipper: 

 Videreføre og bygge opp om Tønsberg kommunes stjerneformede senterstruktur med 

bysenteret som hovedsenter og lokalsentrene rundt skal fastholdes og videreutvikles.  

 Videreføre lokalsentrene med lokale servicefunksjoner, men ikke slik at bysenteret 

svekkes. Tønsberg har følgende aktive lokalsentre: Sem, Vear, Barkåker, Eik, Tolvsrød, 

Olsrød. Det er tillatt å etablere lokalsenter på Ilebrekke og nærsenter på Volden.  

 Prioritere fortetting og transformasjon i denne planperioden slik at dyrket og dyrkbar mark 

forbeholdes matproduksjon. Unntatt er områder der samfunnsinteresser av stor vekt 

tilsier det (eksempelvis til skole, vei og jernbane). 

 Utvikling av transformasjonsområder skal fortrinnsvis skje områdevis og skal være med å 

bygge opp under sosial- og teknisk infrastruktur, samt skape investeringsvilje. 

 Fortetting som i størst mulig grad ivaretar grønnstruktur og rekreasjonsområder i og nær 

by og tettsteder. Barn og unges interesser skal spesielt belyses og tas hensyn til i dette 

arbeidet. 

§ 1.2 FORHOLD MELLOM KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG ELDRE 

PLANER (pbl. § 1-5) 

§ 1.2.1 Motstrid 

Ved motstrid skal kommuneplanens plankart og bestemmelser gjelde foran reguleringsplaner 

vedtatt før kommuneplanens arealdel (heretter eldre reguleringsplaner). 

Der eldre reguleringsplaner har samsvarende arealformål som arealdelen, skal detaljer i 

reguleringsplanen (plankart og bestemmelser) som naturlig hører til hovedformålet i 

reguleringsplanen ved motstrid gjelde foran. 

Der det ikke er motstrid skal bestemmelser og retningslinjer supplere gjeldende 

reguleringsplaner og kommunedelplaner.  

Følgende planer skal ved motstrid gjelde foran arealdelen: 

 Kommunedelplan for Korten 

 Reguleringsplan for Husøy øst PLANID 070451001 vedtatt 13.03.1996  

 Områdereguleringer innenfor Kilenområdet 

Motstrid foreligger der arealplanene har ulikt arealformål, eller ulike bestemmelser om samme forhold. 

Der den ene arealplanen har bestemmelser som den andre arealplanen ikke har bestemmelser om, er 

det ikke motstrid mellom planene, og arealplanene supplerer hverandre. 

Dersom en plan har flere ulike hovedformål vil bestemmelsens andre ledd  bare gjelde de områdene 

innenfor planen som har samsvarende arealformål. Med samsvarende arealformål menes at 

reguleringsplanens hovedformål og kommuneplanens arealformål har samme hensikt, f.eks. 

boligbebyggelse. Dette vil være tilfelle der reguleringsplanen viser arealformål som naturlig hører 

sammen med hovedformålet, for eksempel grønnstruktur, fellesarealer til lek og opphold, parkering, 

interne veier eller parkbelter/buffersoner i boligområder eller næringsområder. 
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Tilhørende temakart til kommuneplanens arealdel har status som retningslinjer. 

§ 1.2.2 Overgangsbestemmelse  

Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innsendt før denne arealdelen er 

vedtatt, hvor bestemmelser iht. arealdelen for 2014-2026 er lagt til grunn, kan behandles i 

henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. 

§ 1.3 PLANKRAV (pbl. §§ 11-9 nr. 1 og 11-10 nr. 1) 

§ 1.3.1 Plankrav 

Det kreves reguleringsplan for tiltak som omfattes av bygningsreglene i pbl § 20-1 innenfor 

formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 

grønnstruktur. 

§ 1.3.2 Unntak fra plankrav 

Unntak fra plankrav gjelder ikke for framtidige byggeområder. 

Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og 

anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket: 

a) ikke innebærer et større bygge- og anleggstiltak eller kan få vesentlig virkninger for miljø 

og samfunn, og 

b) ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk, og  

c) har tilgang på nødvendig teknisk og sosial infrastruktur, og  

d) ikke berører fredede kulturminner, og 

e) ikke berører viktige naturverdier, og 

f) ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge, og  

g) ikke vanskeliggjør annen fremtidig planlagt arealbruk, og 

h) tiltaket ikke medfører vesentlig endringer for omgivelsene i forhold til støy, lukt, og 

forurensing, og 

i) ikke innebærer reduksjon av verneverdien eller riving av verneverdig bebyggelse. 

j) ikke overstiger 4 boenheter innenfor eksisterende eiendom (inkludert eksisterende 

boenheter), og 

k) er i samsvar med arealdelens krav til lek- og uteoppholdsareal, overvannshåndtering, 

parkering, utbyggingsvolum. 

Bygging av nytt VA/rørledningsanlegg er allikevel unntatt fra plankravet dersom forholdet til 
fredede kulturminner er avklart.  

Kommunen kan stille krav til dokumentasjon for å vurdere om vilkårene listet opp i denne 

bestemmelsens punkt a) til k) er oppfylt. 

§ 1.4 UTBYGGINGSAVTALER (pbl. § 11-9 nr. 2) 

Innholdet i utbyggingsavtaler skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i bystyret om 

utbyggingsavtaler.  

Vedtak 29.10.2014 BY-sak 118/14 (arkivsak 14/10431). 

Ved utarbeidelse av en utbyggingsavtale anbefales følgende fremgangsmåte: 

Behovet for utbyggingsavtaler avklares i forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Varsel om 

fremforhandling av utbyggingsavtale kan skje samtidig med varsel om planoppstart. Avtalen bør 



 
 
 

8 
 

omfatte hele planområdet med mindre prosjekteringen av de tekniske anleggene viser at planområdet 

lar seg utbygge etappevis etter eksisterende eiendomsgrenser på en måte som kommunen kan 

godkjenne.  

Utbyggingsavtale kan fremforhandles før 1.gangsbehandling av reguleringsplan og legges ut på 

høring sammen med plan og følge denne til behandling i kommunestyret. Dette skal sikre medvirkning 

av berørte grupper og interesser som forutsatt i plan- og bygningsloven. Den private part bør ha 

undertegnet avtalen før sluttbehandling av reguleringsplan. Utbyggingsavtalen godkjennes av 

kommunen etter at reguleringsplan er vedtatt. 

Alternativt kan det fremforhandles og undertegnes utbyggingsavtale etter at reguleringsplan er vedtatt, 

men før tiltak innenfor planområdet kan igangsettes. Forholdet til eksisterende bebygde eiendommer 

innenfor regulert område som vil omfattes av utbyggingsavtale: Der det innenfor 

reguleringsplanområdet som vil omfattes av utbyggingsavtale, er eksisterende bebyggelse, kan tiltak 

som ikke medfører økning i antall boenheter eller utvidelse av næringsareal, tillates på disse 

eiendommene. 

§ 1.5 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER (pbl. § 11-9 nr. 3 og 6) 

§ 1.5.1 Vann- og avløpsanlegg 

All helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse, både nybygg og eksisterende, har krav om 

tilknytningsplikt til offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett. Dersom det 

etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller andre 

særlige hensyn skulle tilsi det skal tilknytning løses ved annen godkjent renseløsning  

Hovedplan for vann og avløp samt handlingsplanene «Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, 

randsoner og klyngehus» for områdene Tønsberg skal legges til grunn i planlegging av nye vann- og 

avløpsanlegg.  

§ 1.5.2 Overvannshåndtering 

I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad 

bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal prioriteres.  

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres 

lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.  

Der det er forurenset grunn skal alternative løsninger vurderes for å unngå at forurensningen 

dreneres ut i sjø/vassdrag.  

Overvannsløsningen skal godkjennes av Tønsberg kommune. Kommunen legger i plan- og 

byggesaker til grunn 3-trinnsmodellen som er beskrevet i Tønsberg kommunes «Veileder for 

overvannshåndtering». 

Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et positivt element på stedet. Dette kan skje 

gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. Grønne tak 

bør vurderes som eget fordrøyningstiltak av regnvann.  

Ved regulering skal det utarbeides en helhetlig overvannsplan som viser hovedløsningene for 

overvannshåndteringen. Planen skal foreligge sammen med planforslag. 
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§ 1.5.3 Renovasjon  

For byggetiltak som overstiger 4 boenheter, inkludert eksisterende boenheter, er det krav til 

felles renovasjon, som skal løses ved nedgravde oppsamlingsenheter eller i bebyggelsen. 

Dette gjelder ikke frittliggende småhusbebyggelse. 

Håndtering av næringsavfall skal enten løses innomhus eller utomhus i nedgravde 

oppsamlingsløsninger.  

Renovasjonsløsning skal godkjennes av Tønsberg kommune.  

§ 1.5.4 Veier 

Veier i Tønsberg skal bygges etter krav i den kommunale veinormalen, veilysnormalen og Statens 

vegvesens håndbøker N100 og N200. 

§ 1.6 KLIMA OG ENERGI (pbl. § 11-9 nr. 3) 

§ 1.6.1 Energi- og klimaplan 

Hovedtrekkene i kommunens vedtatte energi- og klimaplan skal legges til grunn for 

energispørsmål i saker etter plan- og bygningsloven.  

§ 1.6.2  Bærekraftig energiløsning og byggematerialer 

Ved utbygging skal det foreligge en plan for energitekniske løsninger for området ba                             

sert på mulighetene for fornybare energikilder.  

Innenfor området for fjernvarmekonsesjon skal alle nye bygninger eller hovedombygginger 

over 1000 m2 BRA tilknyttes fjernvarmeanlegget. Kravet om tilknytningsplikt kan fravikes 

dersom en bedre miljømessig løsning kan dokumenteres (jf. pbl § 27-5). 

Kart over konsesjonsområdet finnes her: https://www.skagerakvarme.no/vare-fjernvarmeanlegg/ 

Kravet om tilknytning forutsetter at fjernvarmekonsesjonær på kommunens forespørsel kan bekrefte at 

fjernvarme kan leveres til det konkrete byggetiltaket.  

Det bør brukes miljøvennlige materialer slik at klimagassutslippet reduseres (dvs. lavest mulig CO2-

utslipp i et livsløpsperspektiv fra råvareuttak via byggeplass, bruk og vedlikehold til avhending). Det 

bør ikke benyttes materialer som inneholder kjente helse- eller forurensningsfarer eller finnes på 

myndighetenes OBS-liste. 

§ 1.7 REKKEFØLGEKRAV (pbl. § 11-9 nr. 4)  

Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (nåværende og framtidig) kan utbygging 

ikke finne sted før følgende er tilfredsstillende etablert:  

 Kommunalteknisk kapasitet på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-, vann-, 

avløps-, renovasjons- og overvannsanlegg),  

 areal til lek og uteopphold,  

 friområder, 

 energiforsyning,  

 trafikksikkerhet (herunder anlegg for gående og syklende), og 

 skole- og barnehagekapasitet 

Se også rekkefølgekrav til de enkelte byggeområdene i bestemmelsenes kapittel 2.  

https://www.skagerakvarme.no/vare-fjernvarmeanlegg/
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§ 1.8 BYGGEGRENSER (pbl. §§ 11-9 nr. 5 og 11-10 nr. 4) 

§ 1.8.1 Byggegrense langs sjø 

I byggeområder er byggegrense langs sjø angitt på plankartet og skal gjelde foran pbl. § 1-8. 

§ 1.8.2 Byggegrenser langs vei og jernbane og avkjørsler  

Ny bebyggelse skal lokaliseres slik at byggegrense til vei og avkjørsel samsvarer med «Retningslinjer 

for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesvei» og «Veinormalen».  

Riksvei har byggegrense 100 meter. 

Fylkesvei klasse 1 har byggegrense 50 meter. 

Fylkesvei klasse 2 har byggegrense 30 meter 

Kommunal vei har byggegrense 15 meter. 

Jernbane har byggegrense 30 meter 

Holdningsklasser for avkjørsler er meget streng, streng og mindre streng. 

Byggegrense og avkjørsler i sentrumsformål og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 

Ny bebyggelse skal som hovedregel knytte seg til underordnet veinett. Søknad om avkjørsel til riksvei 

og fylkesvei behandles etter veiloven hvor veisjefen er myndighet. Kommunen er veimyndighet på 

kommunal vei. 

I byer og tettsteder bør veiene utformes som gater med byggegrenser og eller byggelinjer som ivaretar 

by- og stedsutvikling. 

I byer og tettsteder bør holdningsklasser og avkjørsler vurderes ut i fra hensynet til by- og 

stedsutvikling. 

§ 1.8.3 Byggegrense og buffersone mot landbruksareal 

Mellom produktivt skogs- og jordbruksareal (herunder gårdstun og driftsbygninger med større 

husdyrbesetninger, vedproduksjon og liknende) og ny tomt/eksisterende tomt til bolig-, 

næring- og fritidsbebyggelse, skal det være minimum 10 meter bred buffersone med 

hensiktsmessig, konfliktdempende beplantning.  

Avstandskravet kan ved dispensasjon fravikes dersom høydeforskjell, mellomliggende vei eller 

lignende forhold tilsier at det blir mindre risiko for interessekonflikter (som støy, støv, lukt, sikkerhet ol.) 

mellom arealbrukskategoriene. 

Gjennom reguleringsplan kan avstandskravet i visse tilfeller økes, f.eks dersom området grenser til 

høye trær/skog. 

§ 1.9 BARN OG UNGES INTERESSER (pbl. 11-9 nr. 5) 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker, skal konsekvenser for barn og unges 

oppvekstmiljø vurderes særskilt, jf. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. 

Lokalisering av lekeplass skal begrunnes i planbeskrivelse. 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller grønnstruktur som er 

i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes 

ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 

ved omdisponering av areal egnet for lek. 
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Vurderinger av konsekvenser for barn og unge innebærer at det innhentes registreringer av barnetråkk 

deriblant stier og snarveier og opplysninger om bruken av arealer til lek/aktiviteter i all planlegging og 

omdisponering av arealer. 

§ 1.10 UNIVERSELL UTFORMING (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til nærliggende områder med hensyn til bebyggelse, grå 

infrastruktur og felles leke- og uteoppholdsareal. 

Der det settes strengere krav til universell utforming enn byggteknisk forskrift forutsetter, skal 

det tas inn som egen bestemmelse i reguleringsplanen. 

Veileder universell utforming i Tønsberg historiske by bør benyttes. 

§ 1.11 UTEOPPHOLDS- OG LEKEAREAL TIL BOLIGBEBYGGELSE (pbl. § 

11-9 nr. 5 og 6) 
Hensikten med generelle kvantitative og kvalitative krav til utearealer er å sikre et minimum av 

tilstrekkelige store og brukbare utearealer for nye boligprosjekter. Det gir forutsigbare rammer for plan- 

og byggesaksbehandling. Kravene omfatter minimumskrav til private og felles uteoppholdsarealer som 

flere boliger deler, samt krav til arealer for lek som skal være offentlig tilgjengelige. 

Hensikten med kravene er å sikre at nye boligprosjekter tilfører nabolaget og alle boenheter et 

nødvendig minimum av fellesarenaer og møteplasser (lekeplasser, ballplass, mv) slik at prosjektet 

skal tilføre utearealene det selv skaper behov for. Nye boligprosjekter skal ikke bidra til økt press på 

eksisterende lekearealer i nabolaget. 

§ 1.11.1 Krav om uteoppholdsareal (privat og felles) 

Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og rekreasjon. MUA 

kan omfatte kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, 

terrasse) og fellesarealer for flere boenheter (fellesområder). 

Kommunens krav til uteoppholdsareal (MUA): 

Boligtyper MUA (per boenhet) 

Enebolig 150 m2 

Sekundærleilighet/ hybler (inntil 60m2 BRA) 50 m2 

Tomannsbolig 150 m2 

Rekkehus/kjedehus/ 
tremannsbolig/ 
firemannsbolig 

125 m2  
Inntil 15m2 av kravet kan godkjennes som 
privat balkong/terrasse 

Lavblokk/høyblokk 36 m2 
Inntil 15m2 av kravet kan godkjennes som 
privat balkong/terrasse 
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§ 1.11.2 Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal 

Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, være sammenhengende og ha en 

minimumsbredde på 5 meter. 

Uteoppholdsarealene skal ha gode solforhold og skal være skjermet mot sterk vind.  

Uteoppholdsarealene skal være skjermet for støy, forurensning fra luft, trafikkfarer og andre 

helsefarlige forhold i miljøet.  

Krav til stille del av uteoppholdsarealet (hvor støynivået er < 55 dB Lden): 

 30 m2 pr boenhet i lavblokk/høyblokk 

 50 m2 pr boenhet for annen bebyggelse 

 Minimum 6 m2 av disse skal være privat uteoppholdsareal 

 

Uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet kl.15.00 ved jevndøgn. 

Eventuelt bør arealene ha direkte sollys på minst 25 % av bakkearealet minimum 5 timer ved 

jevndøgn. 

§ 1.11.3 Krav til felles lekeareal 

Areal som avsettes til felles lekeplass kommer i tillegg til private og felles uteoppholdsarealer 

og friområder. Lekeplasser skal ha både lekeapparater, naturelementer og naturlig terreng/ 

grøntanlegg. 

Følgende kriterier legges til grunn for etablering av lekearealer: 

a) Nærlekeplass 

Ved utbygging av mer enn 4 boenheter utløses krav om felles lekeplass. Inntil 20 boenheter 

skal ha et lekeareal på min. 100m²  med min. bredde 7 m. Arealkravet øker med 5 m2 pr. 

boenhet opp til 30 boenheter. Avstand fra boliger skal være maksimalt 50 m. Lekeplassene 

kan samles for å øke kvaliteten og må ha god tilgjengelighet. Lekeplassen skal tilrettelegges 

for barn i alder 1-12 år, minimumskrav for utstyr på lekeplass er 3 lekeapparater med 

forskjellige funksjoner, samt sitteplass. Arealet skal reguleres til fellesareal - lek for angitte 

eiendommer/boliger.  

b) Områdelekeplass 

For hver 30.boenhet skal det reguleres inn 750 m2 til fellesareal eller friområde. Avstand fra 

boliger skal være maksimalt 250 m. Arealet skal være beregnet for barn og unge i alder 6-15 

år, minimumskrav til utstyr på lekeplass er 6 lekeapparater med forskjellige funksjoner. Deler 

av arealet skal tilrettelegges for ballek, evt også sykkel, skating og/ eller lignende.  

c) Nærmiljøanlegg 

Ved en samlet utbygging over 150 boenheter skal det etableres eller tilrettelegges et 

nærmiljøanlegg på totalt min. 5 daa, men kan deles opp i mindre felt. Avstand fra bolig skal 

være maksimalt 500m. Nærmiljøanlegget skal være tilrettelagt for barn på og unge på 6-18 

år, med plass til ballspill og andre arealkrevende aktiviteter. 

Ved fortetting innenfor sentrumsformål (lokalsenterne) eller der hvor det kan oppstå konflikt med 

bevaringshensyn og/eller høy arealutnyttelse kan kravene til felles lekeplass reduseres. Det kan enten 

gjøres ved å kompensere med høy kvalitet på opparbeidelse av arealene/grøntanlegget eller ved å 

vise til og evt. øke kvaliteten på nærliggende grøntområder/parker. For sistnevnte løsning må det 

foreligge tilfredsstillende sikkerhet for at disse områdene forblir grønne områder/ parker, eksempelvis 

ved at de er regulert til formålet, er i kommunalt eie eller lignende. 
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§ 1.11.4 Kvalitetskrav til alle lekeplasser 

 Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 

 Arealene skal ha gode lys og solforhold 

 Byggegrense mot lekeplass skal være minimum 4 m 

 Lekeplassen skal ha sittemuligheter for voksne 

 Minst 30% av arealet for felles lekeplass og fellesareal/ friområde/ lekeplass skal ha 

universell utforming (iht. TEK) og minst 25 % av arealet skal ha vegetasjon. 

 Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht utomhusplan 

 Gangveg som fører til og inntil sandlek /sandkasser skal ha fast dekke  

 Brattere arealer enn 1:3 kan medregnes dersom det har spesielle bruksverdier for 

eksempel som akebakke.  

 Ferdigproduserte lekeapparater skal stimulere grovmotoriske ferdigheter, men kan ikke 

erstatte naturens utfordringer som innebærer lek og bevegelse i terreng og rollespill som 

barn selv iscenesetter. På naturtomter der terreng og vegetasjon gir barn romopplevelse 

og gode utfordringer i å fremme fysiske ferdigheter, er ikke lekeapparater nødvendig. 

 

Det henvises til kapittel 2.1.4 om utforming av lekeplasser, i Tønsberg kommunes veileder for 

universell utforming . 

§ 1.12 SKILT OG REKLAME (pbl. § 11-9 nr. 5)  
Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for en bygning eller et område. Skiltplanen 

skal vise plassering, størrelse, antall og prinsipper for utforming av skilt. 

§ 1.12.1 Størrelse  

Skilt skal ha en moderat størrelse som underordner seg bygningens og omgivelsenes 

dimensjoner og egenart.  

 

Uthengsskilt skal ikke ha større areal enn 1 m² og ikke større bredde enn 1 m.  

 

Foliering skal ikke dekke mer enn 1/3 av vindusflaten. Dette gjelder tilsvarende for plakater 

og lignende like innenfor vindusflaten.  

§ 1.12.2 Utforming  

Skilt skal ha en utforming, materialbruk og fargebruk som er tilpasset bygningens og 

omgivelsenes arkitektur og visuelle kvaliteter.  

 

Skilt skal som hovedregel bestå av frittstående bokstaver og symboler. Hvis det brukes 

plateskilt, skal platene ha farger som er tilpasset byggets farger. 

 

Skilt og reklameinnretninger på én bygning eller i ett område skal normalt ha en likeartet 

utforming. 

§ 1.12.3 Plassering og spesielle områdehensyn  

Skilt på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke på eller i nærheten av møner, 

gesims, takflater, søyler eller andre karakteristiske fasadeelementer.  

 

Skilt på bygninger skal som hovedregel plasseres ved innganger. I næringsbygg som 

inneholder flere virksomheter, skal skiltene normalt samles på én oppslagtavle. Denne kan 
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være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang, 

kan ha egne skilt. 

 

I strøk eller på bygninger med spesiell historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi skal 

skilt ha en tradisjonell og historisk utforming. 

 

Skilt tillates ikke plassert på gjerder eller stolper. 

 

Masteskilt tillates ikke i tettbygd strøk. 

 

Reklameinnretninger tillates ikke i boligområder.  

§ 1.12.4 Antall  

Det tillates ikke mer enn to skilt for hver virksomhet som holder til på eiendommen. Det kan 

tillates flere skilt dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau 

eller gate, og der det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse.  

 

§ 1.12.5 Forbud mot visse typer skilt 

Følgende skilt er ikke tillatt: 

 blinkende eller bevegelige skilt 

 skilt i lyskasser. Lyskasser kan likevel tillates dersom de er utført med lukket front slik at 

bare tekst eller symboler er gjennomlyst 

 skilt med LED-belysning 

 løsfotreklame  

 produktreklame (merkeprodukter) 

 reklame-/firmaflaggstenger 

§ 1.13 PARKERING (pbl. § 11-9 nr. 5) 

 

Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel 

 

  Arealformål 

  

Grunnlag 

  

Sone 3 Kommunen forøvrig 

Bil Sykkel Bil Sykkel 

 Bolig 

  

pr boenhet 

under 60 m2 

og hybel 

min 0,2 

maks 1  

min 1,5 1 min 1 

pr boenhet 

over 60 m2 

min 0,5 

maks 2 

min 2 2   min 2 

 Kontor pr 100m2 BRA min 0,5 

maks 1,5 

min 1 1,8 min 1 

 Forretning pr 100m2 BRA  maks 2 min 1,5 2 min 1 

 

For andre formål (enn oppgitt i tabellen ovenfor) skal antall parkeringsplasser fastsettes av 

kommunen i hvert enkelt tilfelle. Nærhet til kollektivnett, gang- og sykkelveinett, eksisterende 
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offentlige og private parkeringsanlegg, samt brukergruppe skal vektlegges ved vurdering av 

parkeringsbehov.  

Behov for antall p-plasser for forflytningshemmede skal vurderes ved utarbeidelse av 

reguleringsplan.   

Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading 

av elbil. 

Sykkelparkering skal løses på egen grunn med hensiktsmessig plassering ift. 

inngangspartiet. Alle plassene skal være låsbare til en fast innretning og min. halvparten av 

syklene skal plasseres under tak. Krav til sykkelparkering kan ikke løses i privat sportsbod. 

Soneinndeling for parkering finnes i eget temakart. 

 

Krav til antall parkeringsplasser pr boenhet skal avrundes opp til nærmeste hele tall. For krav til antall 

parkeringsplasser pr 100 m² bruksareal skal tall under 50 rundes ned og tall fra 50 og oppover rundes 

opp. Eksempel: 120 m² bruksareal kontor utløser 1 sykkelparkeringer, mens 170 m²  utløser 2 

sykkelparkeringer.  

Kravene utøses for nye boenheter/bruksareal.  

§ 1.14 HYBLER (pbl. §  31-6 første ledd bokstav c) 

Å slå sammen boliger eller dele opp boenheter slik at det etableres eller oppstår to eller flere 

hybler, krever særskilt tillatelse fra kommunen.  

Ved søknadspliktig oppdeling skal nye hybler ha: 

 25 m² uteoppholdsareal  

 Parkering for bil og sykkel som vist i tabell i § 1.13 

Hybel omfatter:  

 et eller flere rom i en eksisterende bolig som benyttes til utleie, og hvor man deler 

kjøkken, bad, wc med enten andre «hybler» eller med primærboligen. Hybelen er en del 

av boligen og inngår i samme branncelle, og/eller 

 et selvstendig område i bolig som har alle hovedfunksjoner, slik som stue, kjøkken, 

soveplass og bad/toalett, men som likevel ikke er en egen boenhet fordi området (jf. 

saksbehandlingsforskriften § 2-2): a) Mangler egen inngang og/eller b) Ikke er fysisk 

atskilt fra øvrige deler av boligen  

Hvis del av bolig leies ut som en selvstendig enhet, regnes dette i alle tilfeller som hybel. 

§ 1.15 MILJØKVALITET (pbl. § 11-9 nr. 6) 

§ 1.15.1 Støy 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets gjeldende retningslinjer for støy i 

arealplanleggingen skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og 

bygningslovens § 20-1.  

Rød støysone  

I rød støysone tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, 
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sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Unntak kan gjøres for 

gjenoppføring etter brann og nødvendig riving forutsatt at ikke antall boenheter øker. 

Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i 

antall boenheter tillates ikke.  

Gul støysone 

I gul støysone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes oppført dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. Før det tillates bygging av støyfølsom bebyggelse i gul støysone 

skal det foreligge en støyfaglig utredning som beskriver de avbøtende tiltakene som vil bli 

gjennomført.   

Hvit sone 

Nye tiltak skal ikke medføre økt støybelastning for grønnstruktur innenfor hvit sone (< 55 dB 

Lden). Lekeplasser skal ligge i hvit sone, eller i gul sone hvor det er gjort støyreduserende 

tiltak som gir hvit sone. Minimum 60 % av samlet uteoppholdsareal skal ha støynivå under 

55 dB Lden.  

Støyende næringsaktivitet skal ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og 

byggesaker for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy 

for tidsrommet 23.00 – 07.00 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld 

samt ekvivalente støygrenser. 

Støyutredningen skal foreligge ved søknad om tiltak eller forslag til reguleringsplan. 

Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i eksisterende og framtidig forventet økning i 

trafikkmengde som følge av planlagte tiltak. 

§ 1.15.2 Luftkvalitet 

Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende jf. 

gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

Dersom søknad om tiltak oppfyller krav til støyfaglig utredning skal også luftkvalitet kartlegges og 

redegjørelse foreligge for eventuelle avbøtende tiltak. 

§ 1.15.3 Forurenset grunn 

Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til 

helse- eller miljøskade. 

Ved etablering av lekeareal skal grunnen tilfredsstille tilstandsklasse 2 i klima- og 

forurensningsdirektoratets veileder TRA-2553/2009. Klima- og forurensningsdirektoratets veileder for 

undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager og lekeplasser TA-2261/2007 bør benyttes for 

planlegging av undersøkelser og tiltak. 

§ 1.16 ESTETIKK OG BYGGESKIKK (pbl. § 11-9 nr. 6) 

§ 1.16.1 Utforming av bebyggelse 

Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt 

endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold 

på stedet, og kulturlandskapet. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, 

material- og fargevalg, takform og proporsjoner som harmonerer med strøket, fremmer gode 

gate og uterom, og tar vare på og utvikler eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. 
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Takterrasse (definert som terrasse på øverste plan) er ikke tillatt innenfor nåværende bolig- 

og fritidsbebyggelse. 

Denne bestemmelsen gjelder (der ikke annet er angitt) for bebyggelse innenfor alle formål. Se også 

særskilte bestemmelser som gjelder innenfor de enkelte byggeformålene. 

§ 1.16.2 Tilpasning til terreng 

Tiltak skal tilpasse seg terrenget. Omfattende fyllinger og skjæringer skal unngås.  

I plan- og byggesaker kan det kreves en estetisk redegjørelse inklusive terrengsnitt og koteangivelser. 

Dette bør gjøres for tiltak i: 

 Områder med bratt terreng 

 Sårbare områder som for eksempel områder med nærhet til verneverdige kulturminner og 

områder hvor landskapshensyn er av stor viktighet. 

 Områder som er markert som hensynsone for bevaring av landskap og kulturmiljø. 

 Områder der planlagte bygninger kan komme til å stå frem som landemerke, eller gi markante 

fjernvirkninger. 

Denne bestemmelsen med retningslinjer gjelder bebyggelse innenfor alle formål. Se også særskilte 

bestemmelser som gjelder innenfor formål boligbebyggelse. 

§ 1.16.3 Utforming og plassering av garasjer og uthus 

Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal garasje mot kommunal og privat vei 

plasseres minst 5 meter fra eiendomsgrense, formålsgrense og eksisterende vei. Garasje 

med parallell utkjøring langs vegen, kan plasseres inntil 2 meter fra eiendomsgrensen mot 

kommunal og privat veg. 

 

Det skal være minst 1 meter mellom garasje/uthus og eiendomsgrense som ikke er mot veg. 

 

Garasje og uthus skal tydelig underordne seg omkringliggende boligbygning(er) og 

eksisterende byggelinjer, samt bebyggelsestruktur. Fasaden med vindusløsninger skal 

utformes på en slik måte at byggets funksjon klart fremgår.   

 

Takløft/ark og utvendig trapp tillates ikke på garasjer. 

 

Garasjer bør ikke overskride: 

 50 m2 bruksareal eller bebygd areal 

 5 meter mønehøyde eller 4 meter gesimshøyde 

Denne bestemmelsen gjelder garasjer og uthus innenfor alle formål. Se også bestemmelser som 

gjelder innenfor formål boligbebyggelse. 

§ 1.16.4 Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner 

Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner, herunder hyttebåter, campingvogner eller andre 

transportable innretninger tillates ikke plassert i utmark, eller i områder der slik bruk ikke er 

tillatt igjennom kommuneplan, reguleringsplan eller direkte i medhold av plan- og 

bygningsloven. 
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§ 1.17 NATUR, LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 11-9 nr. 6) 

§ 1.17.1 Bevaring av verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur 

Verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur skal bevares mest mulig sammenhengende.  

Verdifulle landskapsområder skal forvaltes slik at kvalitetene i landskapet opprettholdes og 

styrkes. Alle tiltak skal tilpasses og underordne seg helhetspreget i natur-, kultur- og 

kystlandskapet.  

Åsprofiler, bekkeløp, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal søkes bevart. Myrområder 

skal bevares. 

I bygge- og anleggsområder i nær tilknytning til områder avsatt til grønnstruktur tillates det 

ikke tiltak som hindrer allmennhetens tilgang til grønnstrukturområdet eller som vesentlig 

reduserer verdien av det tilliggende grønnstrukturområdet. Mest mulig av den opprinnelige 

vegetasjonen skal søkes bevart i alle større bygge- og anleggsområder. 

§ 1.17.2 Bevaring av eksisterende trær og vegetasjon   

Hule eiketrær slik de er definert i «Forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven», skal bevares. 

 

I områder for bebyggelse og anlegg skal store varmekjære løvtrær, eksempelvis eik, bøk, 

alm, ask, lind, spisslønn og svartor, samt norsk furu (Pinus sylvestris), vurderes bevart. Store 

trær defineres som trær med stammeomkrets over 150 cm, målt 1,3 meter over terreng. 

Også annen vegetasjon kan være viktig å ivareta og skal inngå i vurderingen. 

 

Ved bevaring av trær og annen vegetasjon skal det avsettes tilstrekkelig plass på 

eiendommen på, over og i bakken til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. 

Inngrep, bygge- og anleggsvirksomhet innenfor en omkrets som tilsvarer kronens største 

utstrekning skal ikke forekomme.  

 

Følgende bynære områder inngår i en overordnet grønnstruktur, og allétrær/grønnstruktur 

skal bevares evt. erstattes: 

 Slottsfjellet - Slottsfjellmuseet - Farmannsveien – Eckersbergsgaten – Stenmalen - 

Messeområdet  

 Stoltenbergparken – Halfdan Wilhelmsens allé – Stenmalen - Messeområdet og 

Frodeåsen 

I plan- og byggesaker skal verdifull vegetasjon og trær som skal bevares vises i plankart med 

punktsymbolet «eksisterende tre som skal bevares» eller hensynssone (H560_) og evt. måles inn og 

vises i byggesøknaden. Det stilles videre krav til en marksikringsplan som viser hvordan 

vegetasjonen/trærne sikres i byggeperioden. 

Det henvises til temakart for: Landskap, Natur, Grønnstruktur. 
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§ 1.18 BEVARING AV EKSISTERENDE BYGNINGER OG ANNET 

KULTURMILJØ (pbl. § 11-9 nr. 7)  

Hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og 

byggesaker. Nyere tids kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, alleer, 

rydningsrøyser, merkesteiner, krigsminner med mer skal bevares. 

Antikvarisk eller arkitektonisk bevaringsverdige bygninger/objekter i seg selv, eller som er del 

av et helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap, skal søkes bevart og ikke endres slik at 

verdien reduseres. 

Ved søknad om riving av verneverdig bygg etter brann eller vesentlig skade kan det kreves 

dokumentasjon på bygningens faktiske tilstand. 

Ved tilbygg til eller endring av verneverdige bygninger skal dette skje på en slik måte at 

bygningens verneverdi ikke forringes. Hovedbygningens form og detaljering skal fortsatt 

være lesbar. Tilbygget / endringen skal underordne seg hovedbygningen med hensyn til 

tomte- og bebyggelsesstruktur, plassering, utforming, volum, material- og fargebruk. 

Nye bygninger og faste installasjoner skal tilpasses naturlig terreng, kulturminner og 

verneverdige bygninger når det gjelder plassering i landskapet, høyde, form og materialbruk. 

Ved søknad om tiltak som vurderes å kunne komme i konflikt med kulturminner eller 

kulturmiljø skal det redegjøres for dagens situasjon og virkningen av planlagte tiltak skal 

dokumenteres. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig bebyggelse avsettes til bevaring. Omfanget av 

hensynssone for bevaring avklares i plansaken. Ved vurderingen av om bygninger/bygningsmiljø er 

bevaringsverdige skal det legges vekt på: a) representativitet, b) autentisitet, c) arkitektoniske verdi, d) 

identitetsverdi, e) sammenheng med kultur- eller naturmiljø. 

§ 1.19 MILJØOPPFØLGING OG -OVERVÅKNING (pbl. § 11-9 nr. 5 og 8) 

§ 1.19.1 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse 

I henhold til pbl. § 4-3 skal det for alle områder avsatt til utbyggingsformål gjennomføres en 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan.  

ROS-analysen skal foreligge før 1.gangsbehandling av planforslaget. 

§ 1.19.2 Flom, stormflo og bølgepåvirkning 

I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig 

høy sjøgang.                                                                                                                                                                                                                              

Kotehøyden for overkant gulv 1.etg og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 2.7 m, 

(høydereferanse NN2000).  

ROS-analysen skal redegjøre for risiko vedr. flom og springflo og vurdere krav til laveste 

byggehøyde for byggeområder under kote + 4,0 langs Aulielva og Vellebekken og kote + 3,0 

langs sjøen. 

Ny bebyggelse må ikke anlegges i etablert flomvei for overvannshåndtering fra andre 

områder som er tilknyttet samme flomvei.  
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§ 1.19.3 Grunnforhold, geotekniske forhold og stabilitetsforhold 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan kreves det dokumentasjon på at den geotekniske 

stabiliteten for planområdet og tilgrensende områder er tilstrekkelig vurdert. Alle 

reguleringsplaner innenfor områder under marin grense skal vurderes i forhold til kvikkleire. 

Dersom forholdet til skredfare ikke er tilstrekkelig vurdert i reguleringsplan, skal utredning og 

dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred skje i forbindelse med byggesaken. 

§ 1.19.4 Høyspent 

Ved reguleringsplanlegging for varig opphold, skal det dokumenteres at elektromagnetisk felt 

(gjennomsnittsnivå gjennom året) ikke overstiger 0,4 µT. 

§ 1.19.5 Krav til matjordplan 

Ved omdisponering av dyrket og dyrkbart areal skal det i reguleringsplanen utarbeides en 

særskilt plan for hvordan matjordlaget skal brukes til forbedring av annen dyrket eller dyrkbar 

mark til matproduksjon. 

I plansaker som medfører nedbygging av matjord og skogsjord kreves det en matjordplan for bruken 

av jordressursene. Matjordplanen skal utarbeides i tråd med fylkeskommunens «Veileder til 

matjordplan». 

§ 1.19.6 Krav til mobilitetsplan 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner, skal det utarbeides en mobilitetsplan som viser 

hvordan folk kommer seg til / fra arbeid, skole og barnehage på en miljøvennlig måte.  

Hensikten er å vise hvordan utbyggingsprosjektet skal bidra til å følge opp målet om nullvekst i 

personbiltrafikken, og at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektiv. 

Kapittel 2 Bestemmelser til arealformål  

§ 2.1 FELLES BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 

11-9 nr. 5) 

§ 2.1.1 Lokalisering av handel og kjøpesentre 

Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på inntil 3000 m² er bare tillatt 

innenfor sentrumsformål (lokalsenterne) slik disse er lokalisert og avgrenset i 

kommuneplanens arealdel. 

Handelsvirksomhet som ikke kan innpasses innenfor sentrumsformål i byplan skal 

lokaliseres på Kilen.  

Med kjøpesenter forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, 

drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller medlemskort for å få 

adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er 

varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet 

lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark. 

Se egne bestemmelser om etablering av handel på Kilen i gjeldende områdeplaner for Kilenområdet. 

§ 2.1.2 Lokalisering av dagligvareforretninger 

I områder for bebyggelse og anlegg kan det gjennom reguleringsplan vurderes etablering av 

dagligvareforretning inntil 1000m2 BRA inkludert lager. Det skal dokumenteres at etableringen ikke vil 
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ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærområdet, nærmeste 

nær-/lokalsenter eller i bysenteret. Lokaliseringen må være inntil hovedvei og ha trafikksikker adkomst 

for gående og syklende. Det skal være gangavstand til kollektivnett. Bygget skal gis utforming og 

materialvalg som legger vekt på estetiske hensyn. Det er en forutsetning at bygningen kan tilpasses 

den eksisterende bebyggelsen i området når det gjelder struktur, volum, høyde og materialvalg. 

§ 2.1.3 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: tiltak mellom sjø og byggegrense 

I området mellom sjø og byggegrense (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, 

unntatt fasadeendring og innløsning av festetomt, ikke tillatt. Dette omfatter også tiltak som 

nevnt i §§ 20-1 til 20-4. 

Dette innebærer forbud mot tiltak som for eksempel etablering av gressplen, platting, mur, gjerder og 

levegg i byggeforbudssonen.   

§ 2.1.4 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: tiltak mellom byggegrense og 100-meters 

grense sjø  

Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være 

dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning 

eller skade naturmangfoldet. 

Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av 

eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen.  

Utbygging av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje bak byggegrensen og 

plasseres slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på 

løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til 

sjø. 

Forbindelser til ytre friluftsområder, strand og sjø skal opprettholdes og videreutvikles.  

Tiltak som for eksempel veranda, terrasse, platting, mur, gjerde, levegg, uthus mm. skal plasseres i 

byggesonen bak byggegrense langs sjø.  

For eksisterende bebyggelse er byggegrense mot sjø som hovedregel satt 5 meter foran eksisterende 

fasadeliv på tidspunktet for fastsettelsen. Ny bebyggelse bør derfor plasseres minst 5 meter bak 

byggegrensen slik at man har plass til veranda, terrasse, platting og det som naturlig hører til, i 

byggesonen bak grensen. I nye reguleringsplaner skal tomtene i sin helhet plasseres i byggesonen 

bak byggegrense langs sjø. 

Ved brann og/eller naturkatastrofer bør alternativ plassering av tiltak vurderes før 

gjenoppbyggingstillatelse gis. 

Se også bestemmelsene for arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag for hva som er tillatt/ikke 

tillatt av tiltak og inngrep i sjø. 

§ 2.1.5 Tiltak utenfor 100-meters grense jf. plankartet til virkeområde for SPR-Oslofjord.  

Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være 

dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.  

§ 2.2 BOLIGBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5)  

Omfatter arealer avsatt til boligbebyggelse, også der boligbebyggelse inngår i kombinasjon 

med andre formål. 
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§ 2.2.1 Boligtetthet og sammensetning i framtidige boligbebyggelse 

For områder avsatt til framtidig boligbebyggelse gjelder utnyttelse som oppgitt i tabellen 

under. 

Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i bygningstyper og boligstørrelser. Innenfor 

planområdet skal minimum 40% av alle boliger på bakkeplan tilrettelegges for barnefamilier 

og være på minimum 90 m2.  

NR Nytt 
formål 

Områdenavn Maks. 
antall 
boliger per 
daa  

Antatt 
bebyggbart 
areal (daa) 

Antatt antall  
boenheter 

A45 Bolig Råel  
(gbnr 153/127) 

4 4 16 

B03 Bolig Innlaget 2 129 258 

B15 Bolig Volden 2 45 100 

B48 Bolig Stangsåsen 2 4,5 9 

C01 Bolig Velleskogen 4 100 400 

D1B Bolig Aker gård nord 2 130 260 

D02 
og 
D03 

Bolig Kongsåsen 163/1 
og 42/4 med 
tilleggsarealer 

 

2 100 

 

200 

D10 Bolig Firingen 2 103 206 

  SUM (i snitt) 2,7 848 2270 

 

«Antatt bebyggbart areal» er beregningsgrunnlaget for antall boliger når områdene ble tatt inn som 

byggeområder i arealdelen. Der ytre, kjente årsaker gjør at deler av arealet ikke kan bebygges (som 

for eksempel nærhet til sjøen, byggegrense langs vei, rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av 

friareal mm) vil arealet som inngår i beregning av boligantall være mindre enn avgrenset planområde. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan kan man ende opp med et større eller mindre bebyggbart areal 

enn det som er oppgitt i tabellen ovenfor, avhengig av om flere ytre faktorer tilkommer eller bortfaller. 

Derfor er tallene i tabellen veiledende. Prinsipper om fortetting er allerede regnet med i tabellen 

ovenfor.  

§ 2.2.2 Boligtetthet og sammensetning i framtidige kombinerte byggeområder som 

inneholder formål boligbebyggelse 

For områder avsatt til framtidig kombinert formål hvor det tillates boligbebyggelse gjelder 

maks antall bolig per daa i tabellen under. 

Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i bygningstyper og boligstørrelser. 

NR Nytt formål Områdenavn Antall boliger per daa 
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boligformål  

A03 Bolig/ næring Sjøsenteret Vallø 3 

A10 Bolig/ næring Vallø (Essos område) 3 

 

Innenfor områder hvor det tillates kombinerte formål skal fordelingen mellom formålene avklares i 

reguleringsplan.  

§ 2.2.3 Rekkefølgekrav til de enkelte byggeområdene i tabellene i 5.2.1 og 5.2.2. ovenfor: 

Nr Innspills-navn Nytt formål Rekkefølgekrav, bestemmelser og 
retningslinjer 

A45 Råel  
(gbnr 153/127) 

Bolig Behov for etablering av g/s-veg mellom Lunas 
vei og Glitneveien skal vurderes ved 
utarbeidelse av reguleringsplan.  

B3 Innlaget Bolig -Atkomst til planområdet skal skje via fv 535 
- Forhistorisk aktivitet og bosettingsområder 
skal  registreres og hensyntas i 
reguleringsplanen. 

B15 Volden 
(gammelt 
steinbrudd) 

Bolig Særskilt krav til utredning av følgende tema: 
- forurenset grunn 
- grunnforhold  
- avstand/ forhold til kraftlinje 

gjennom området 

B48 Saltkopp Bolig Adkomsten forutsettes løst via eksisterende 
adkomster til FV 311. Adkomst med frisikt 
etableres iht vegnormal N-100. Det må 
etableres løsninger for gående og syklende fra 
B48 frem til Saltkoppgata. 

C1 Velleskogen Bolig - Det skal utarbeides en reguleringsplan for 
hele området, der endelig avgrensning og 
omfang av boligformål fastsettes i 
reguleringsplanen 
- Utbygging av området kan først skje når det 
er dokumentert at bebyggelsens høyder, 
utnyttelsesgrad, buffersoner, behandling av 
automatisk fredede kulturminner, leke- og 
friområder ivaretar nødvendige hensyn til 
kulturlandskap, kulturminner, barn og unge.  
- Det skal etableres minimum ett stort 
friområde i nær tilknytning til skole-, 
idrettsanlegg og/eller boligområdene oppe på 
platået innenfor området. Deler av området 
skal fortsatt kunne benyttes til lekeområde i 
naturlige omgivelser. 
- Sammen med detaljregulering skal det 
dokumenteres ved hjelp av illustrasjoner/3D-
modellering/fotomontasje eller lignende 
hvordan hensynet til kulturlandskap, herunder 
fjern- og nærvirkning er ivaretatt for å beholde 
en grønn visuell profil og avgrensning mot 
Slagendalen. 
- Reguleringsplanen skal dokumentere 
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vegetasjonsskjerming mot Slagendalen og 
fastsette krav til høyde, bredde, beplantning og 
skjøtsel av denne. 
- Reguleringsplanen skal fastlegge 
hovedprinsipper for grønnstruktur/friområder 
og sammenheng med byggehøyder og 
utnyttelsesgrad. 

D2 
og 
D3 

Kongsåsen m/ 
tilleggsarealer 

Bolig -Kulturminner (herunder gravrøys med id 
10785) må vises som hensynsone og sikre god 
avstand mellom kulturminne og byggegrense. 
-Hensyn til landskap, rekreasjon og bevaring 
av partier med edelløvskog skal hensyntas i 
reguleringsplan 
-Det skal avsettes et område for privat/offentlig 
tjenesteyting for etablering av ny barnehage 

D10 Firingen Bolig - Før utbygging av området kan skje skal 
nødvendige tiltak som bedrer trafikksikkerheten 
for myke trafikanter i retning mot Tønsberg 
være gjennomført. 
- Hensyn til landskap, rekreasjon og 
kulturminner skal beskrives særskilt i 
reguleringsplan.  
- Utviklingen av området skal ikke forhindre en 
evt. ny avlastningsvei for Vear gjennom 
området 
- Atkomstveg til området avklares gjennom 
reguleringsplan og kan skje mot ny 
avlastningsvei eller direkte mot nord (Hogsnes/ 
Bjelland) 

 

§ 2.2.4 Utbyggingsvolum 

For frittliggende småhusbebyggels tillates inntil 25 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte 

tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der 

utnyttelsesgrad ikke er angitt. 

For konsentrert småhusbebyggelse tillates inntil 30 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte 

tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der 

utnyttelsesgrad ikke er angitt. 

Parkeringsplasser medregnes i bebygd areal (%-BYA). Parkeringsplasser er kun tillatt på 

terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, og det skal beregnes minimum 18 m² per 

plass. 

Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse er definert i Veilederen «Grad av utnytting». 

§ 2.2.5 Krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for byggetiltak i nåværende boligbebyggelse 

Ny bebyggelse skal ta hensyn til nærområdets eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, 

bygningsvolum og -utforming, landskap/terreng og grønnstruktur/grøntdrag. Disse faktorene 

skal være førende ved plassering, gruppering og utforming av ny bebyggelse og ved 

fradeling av eiendom.  



 
 
 

25 
 

Følgende faktorer innenfor boligens nærområde skal vurderes og være tilfredsstillende 

ivaretatt gjennom plan- og byggesaken:  

a) Type bebyggelse 

Ved fortetting i nærområder dominert av småhusbebyggelse skal nye tiltak ha 

småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet.  

I nærområder dominert av frittliggende småhusbebyggelse (dvs. enebolig og tomannsbolig) 

skal det fortettes med samme boligtype. 

b) Tomte- og bebyggelsesstruktur  

Følgende faktorer er sentrale:  

 tomtestørrelser og -form 

 byggelinjer og møneretning 

 plassering  

 

Der bebyggelsen har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes. Dersom 

tiltaket ikke er lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer 

være førende. Nye tiltak skal plasseres og orienteres slik at det oppstår gode uterom for 

både eksisterende og eventuelle nye boliger.  

Tiltak innenfor nærområder med ensartet bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. 

c) Bygningsvolum og utforming  

Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse:  

 Høyde,  

 lengde/bredde,  

 grunnflate,  

 volumoppbygging,  

 takform og  

 material- og fargebruk. 

Takform og /eller volumoppbygging skal være et av elementene som hentes fra eksisterende 

bebyggelse.  

I nærområder med ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra 

eksisterende bebyggelse. 

d) Grønnstruktur, grøntdrag og naturgitte omgivelser 

Eksisterende vegetasjon og store trær skal tas vare på så langt det er mulig iht. 

bestemmelsenes § 1.17.2 

Sammenhengende grøntdrag som strekker seg over flere eiendommer skal bevares. 

e) Landskap/Terreng  

Ved alle tiltak skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. 

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Se også 

generell bestemmelse om terrenginngrep §1.16.2. 

Tomtestørrelser: 

 Minste tomtestørrelse for frittliggende enebolig = 500m2.  
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 Minste tomtestørrelse for tomannsbolig = 750m2.  

 Kravene i kommuneplanen gjelder for både ny og gjenværende tomt. 

 Tomtestørrelser er veiledende og inngår i en helhetlig vurdering etter pbl. § 26-1 og kravene i 

kommuneplan. 

 

Definisjon av nærområde, småhusbebyggelse og ensartet bebyggelse: Med nærområde menes et 

område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer 

langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger av figurene A, B og C (nedenfor)
1
. Kommunen 

kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er naturlig at et større eller mindre område 

ses i sammenheng.  

 

Frittliggende småhusbebyggelse defineres som et område der minimum ¾ av nærområdet (til tomten 

som skal bebygges) består av eneboliger, eventuelt med sekundærleilighet eller tomannsbolig. Det 

samme forholdet gjelder for vurderingen av om området er dominert av konsentrert 

småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus, flermannsboliger) eller evt. blokkbebyggelse. 

For at bebyggelsen skal defineres som ensartet må minst ¾ av bebyggelsen innenfor det definerte 

nærområdet ha ensartet utforming.  

                                                
1
 Definisjon av nærområde og illustrasjonen er hentet fra «Veileder til småhusplan» (2013) med 

tillatelse fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. 
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Byggesøknader skal vise at bestemmelsene om visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming er 

ivaretatt (jf. SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav f) på følgende måte: 

 omsøkt tiltak og eventuell eksisterende bebyggelse på eiendommen 

 en estetisk redegjørelse (tekst og illustrasjoner) av tiltaket i forhold til omgivelsene (nær- og  
fjernvirkning) og tiltakets egenskaper i seg selv. Denne dokumentasjonen skal vise 
bygningsvolumet i forhold til området, høydesatte snitt av nybygg i sammenheng med 
nabobebyggelse og terrengprofil. 

 eksisterende og planert terreng for eiendommen, samt terrengtilpasning til naboeiendom 

 situasjonsplan som viser opparbeiding av utearealene, p-arealer, terrengendringer o.a. 

 eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon 
 

Mangelfulle søknader vil bli vil bli returnert. 

I plansaker skal planinitiativet på tilsvarende måte inneholde en estetisk redegjørelse av foreslått tiltak 

sett i forhold til omgivelsene.  

Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg» skal legges til grunn, for vurderinger knyttet 

til oppføring av nye boliger og påbygg/tilbygg/renovering i eksisterende bomiljøer, i plan og 

byggesaker. I strategien finnes en mer utfyllende beskrivelse av vurderingspunktene i 

bestemmelsen ovenfor og hva kommunes vektlegger i utøvelsen av sitt skjønn, jf. pbl §§ 29-1 

og 2. 

§ 2.3 SENTRUMSFORMÅL (pbl. § 11-9 nr. 5)  

Tønsbergs lokalsenter skal:  

 være møteplass og kulturarena for lokalsamfunnet   

 dekke det lokale behovet for daglig handel og tjenester  

 ha god kollektivdekning 

 ha god infrastruktur for sykkel og gange 

 ha stedstilpasset arkitektur og bygningsvolumer 

 tydelige forbindelser til nærliggende rekreasjonsområder 

Innenfor sentrumsformål tillates forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, og 

bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen. Første etasjer skal ha 

besøksintensiv virksomhet innen forretning, bevertning og tjenesteyting. 

Handels- og tjenestetilbud, sosiale og kulturelle møteplasser skal lokaliseres samlet innenfor en 

gangbar sentrumskjerne.  Lokalsentrene skal utvikles slik at de er lett tilgjengelig for flest mulig i 

nærområdet ved bruk av kollektiv, sykkel og gange.   

Lokalsentrene bør ha et allment tilgjengelig torg med sentral beliggenhet i tilknytning til handels- og 

tjenestetilbud. Arealet skal være bilfritt, inneha vegetasjon og «kostnadsfrie» sittemuligheter.  

§ 2.4 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Etablering av offentlig eller privat tjenesteyting med høy besøksfrekvens eller høyt antall 

arbeidsplasser, slik som NAV-tjenester, regionale utdanningsinstitusjoner, kino, bibliotek, 

kulturhus og lignende skal lokaliseres i eller inntil byplanområdet. 

§ 2.4.1 Rekkefølgekrav til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting 

Ny Ringshaug barneskole:  

Skolen skal utarbeides med en «grønn profil» som på best mulig måte skal ivareta hensynet 

til miljø-, natur- og friluftsinteresser, og herunder ivareta Bekketjønnmyras vannhusholdning. 

Skolens utearealer skal i så stor grad som mulig opparbeides på en naturlig måte, og 
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etableres som en «inngangsport» for turer og opplevelser videre inn i Bekketjønnmyra. 

Trafikk- og atkomstløsninger skal gjøres trafikksikre, strammes opp og samordnes for 

tilgrensende skoler og barnehager. 

§ 2.5 FRITIDSBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Det er ulike regler som gjelder for tiltak innenfor/utenfor byggegrense langs sjø og innenfor/utenfor 

100-metersgrensen langs sjø. Bestemmelsene nedenfor gjenspeiler dette. Både byggegrense langs 

sjø og 100-metersgrensen er vist i kommuneplankartet. 

§ 2.5.1 Felles bestemmelse som gjelder all fritidsbebyggelse 

Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være 

dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning 

eller medføre vesentlige terrenginngrep. 

Bebyggelsens møne- og gesimshøyde kan ikke overstige henholdsvis 6,0 og 3,5 m regnet 

fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 7,0 og 4,5 m over 

terreng. Takvinkel kan være inntil 35 grader. Det tillates ikke ark, takopplett og lignende i 

takflaten. For bygging med pulttak og flate tak skal gesimshøyden utvendig takhøyde ikke 

overstige 4,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 

5,0 m over terreng. 

Nye boder/uthus kan ikke overstige BRA 15 kvm og skal ikke ha større avstand til 

hovedbygning enn 5 m. 

Flaggstenger kan oppføres inntil 10 meter fra fasadeliv. 

Parkering må skje på egen eiendom, eventuelt i henhold til avtale med Tønsberg kommune.  

§ 2.5.2 Tiltak mellom byggegrense langs sjø (vist i kommuneplankartet) og  

100-metersgrensen 

Det er forbud mot fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse.  

Dersom vilkårene i bestemmelsenes § 2.5.1 oppfylles, kan utvidelse av eksisterende 

fritidsbebyggelse tillates. Samlet bebygd areal skal ikke overstige 90 m2 BYA på 

eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av 

BYA. 

Frittstående terrasser, plattinger eller frittstående svømmebasseng tillates ikke. 

Terrasse/platting med høyde > 0,5 m over ferdig planert terreng på inntil 30 m2 tilknyttet 

fritidsboligen kan tillates.  

Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av 

eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging av veger, 

annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst 

mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i 

forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

Bebyggelse eksponert mot sjø skal gis dempet og harmonisk material og fargebruk. 

§ 2.5.3 Tiltak utenfor 100-metersbeltet 

Dersom vilkårene i bestemmelsenes § 2.5.1 oppfylles, kan utvidelse av eksisterende 

fritidsbebyggelse tillates. Samlet bebygd areal skal ikke overstige 120 m2 BYA på 
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eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av 

BYA.  

§ 2.6 NÆRINGSBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Omfatter arealer avsatt til næringsbebyggelse, også der næringsbebyggelse inngår i 

kombinasjon med andre formål. 

§ 2.6.1 Lokalisering av kontor og næringsbebyggelse 

Nye kontorbedrifter skal som hovedprinsipp lokaliseres innenfor Byplanområdet, 

kommunedelplan for Korten, kommunedelplan for Kilen eller i tilknytning til Sem lokalsenter. 

ABC prinsippet om rett virksomhet på rett plass skal legges til grunn for lokalisering av de ulike 
næringsvirksomheter: 

 I næringsområdene på Barkåker og Kilen kan det etableres håndverks- og 
produksjonsbedrifter, IT-industri, lager og spedisjonsvirksomhet med tilhørende anlegg. 
Kontorer tillates i kombinasjon med virksomheter som nevnt. 

 Næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov bør lokaliseres på Barkåker, 
langs E18 eller Gulliåsen/Ødegården. 

 Næringsvirksomheter tilknyttet avfallshåndtering, energi, resirkulering og lignende bør 
lokaliseres på Taranrød. 

 Næringmiddelindustri bør lokaliseres på Åskollen. 

§ 2.6.2 Generelle bestemmelser til næringsbebyggelse 

Tillatt arealbruk for nåværende næringsvirksomheter er bestemt gjennom stadfestet 

reguleringsplan eller i uregulert område begrenset til lovlig etablert arealbruk og omfang.  

Innenfor områdene skal det tilrettelegges for høy arealutnyttelse. 

For lagervirksomheter med tilhørende showroom som retter seg mot netthandel skal 

showroomfunksjonen lokaliseres uavhengig av lageret innenfor de definerte 

handelsområdene i byplanområdet eller Kilen. Showroom på inntil 30m2 kan tillates utenfor 

de definerte handelsområdene. 

Lagervirksomheter med tilhørende ”pick-up-point” som retter seg mot netthandel skal 

lokaliseres innenfor Korten eller Kilen. 

Fremtidige næringsområder:  

Område nr. og navn Tillatte formål Rekkefølgekrav 

D9   Åshaugveien 39 Næring  

D11 Åshaugområdet/    

        Åshaugveien 62 

Næring  

D14 Barkåker øst Næring - Avgrensing mot syd skal 
vurderes mht. kulturarvsonen. 
Buffersone og høyder på ny 
bebyggelse skal tilpasse seg 
landskapet.  
- G/s-veg langs RV. 308 (fra 

sentrum) og busslomme ved 

RV.308 skal være ferdigstilt før 

kontorvirksomhet kan etableres. 
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D22 Gulliåsen/Ødegården, fase 

2 – utvidelse vedtatt i 2019 

Næring  - Før utvidelse vedtatt i 2019 

kan foretas, kreves det terreng- 

og landskapsanalyse for å 

vurdere endelig formålsgrense 

mot nord/øst for å avbøte 

fjernvirkningene av tiltakene 

som planlegges.  

- Potensielle forhistoriske 

aktivitets- og bosetningsspor 

skal kartlegges ved utarbeidelse 

av reguleringsplan. Svært høyt 

potensiale for funn.  

- Avrenning av overvann og fare 

for forurensing gjennom utslipp 

til nærliggende bekker som leder 

ut i Aulivassdraget/Ilene 

naturreservat fra fremtidig 

næringsvirksomhet skal utredes. 

D48 Nauen Næring  

(nærmere spesifisert som: 

bensinstasjon, parkering, 

holdeplass) 

- Fremtidig bensinstasjon skal 
kunne levere alternativt drivstoff 
(eksempelvis elektrisitet, 
hydrogen, gass) 
- Deler av området kan avsettes 
til  parkering/oppstillingsplass for 
busser 

§ 2.7 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL (pbl. § 11-9 nr. 5) 

Tillatt arealbruk i nåværende kombinert bebyggelse og anleggsformål er bestemt gjennom 

stadfestet reguleringsplan eller i uregulert område begrenset til lovlig etablert arealbruk og 

omfang. 

Fremtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål: 

Område nr. og navn Tillatte formål Rekkefølgekrav 

Råel (gbnr 153/134) Offentlig eller privat 

tjenesteyting, næring og 

bolig 

 

A3 Sjøsenteret Vallø Kombinert bolig og 
næring, småbåthavn 

- Det er krav til steds- og 
mulighetsanalyse med en grundig 
medvirkningsprosess for å belyse 
utfordringer og avklare videre 
utrednings- og planbehov for 
Vallø. 
- I kombinasjon med formålet 
bolig tillates kun kontor, service- 
og håndtverksbedrifter.  
- Krav til tilfredsstillende teknisk 
infrastruktur og kollektivdekning 
- Området er rikt på kulturminner. 
Det skal ifm. detaljregulering  
utarbeides en kulturminne-
/verneplan for området.  
- Det skal foreligge egen 
vurdering fra maritimt museum, 
marinarkeologi. 

  Krav til steds- og 
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mulighetsanalyse, samt 
plantemaene teknisk infrastruktur 
og kulturminner bør søkes løst i 
samarbeid med grunneier for 
innspill A10 – Vallø (Essos 
område). 

A10 Vallø (Essos område) Kombinert bolig/næring/ 
Småbåthavn/Havn 
Grønnstruktur 
 

- Det er krav til steds- og 
mulighetsanalyse med en grundig 
medvirkningsprosess for å belyse 
utfordringer og avklare videre 
utrednings- og planbehov for 
Vallø. 
- I kombinasjon med formålet 
bolig tillates kun kontor, service- 
og håndverksbedrifter. 
- Forurensning og andre temaer 
knyttet til risiko- og sårbarhet skal 
særskilt belyses gjennom 
regulering og/eller overordnet 
plan.- Krav til tilfredsstillende 
teknisk infrastruktur og 
kollektivdekning. Trafikksikkerhet, 
behov for kollektivfelt i Valløveien 
og kapasitetsanalyser for 
Olsrødkrysset må inngå i 
områderegulering. 
- Området er rikt på kulturminner. 
Det skal ifm. områdereguleringen 
utarbeides en kulturminne-
/verneplan for området.  
- Endelig avgrensning av 
byggegrense langs sjø, samt å 
avsette ett eller flere områder til 
strand skal fastsettes i regulering 
og/eller overordnet plan. 
- Endelig formålsgrense for 
havn/småbåthavn skal fastsettes i 
regulering og/eller overordnet 
plan. 
- Luktproblematikk fra 
tilgrensende renseanlegg skal 
vurderes i regulering og eller 
overordnet plan. 
- Det skal foreligge egen 
vurdering fra maritimt museum, 
marinarkeologi. 
- område avsatt til grønnstruktur, 
samt områder utenfor 
byggegrense langs sjø skal 
tilrettelegges for friluftsliv og 
rekreasjon.  
 

  Krav til steds- og 

mulighetsanalyse, samt 

plantemaene teknisk infrastruktur 

og kulturminner bør søkes løst i 

samarbeid med grunneier for 

innspill A3 – Sjøsenteret Vallø.  
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§ 2.8 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

(pbl. § 11-9 nr. 5) 

§ 2.8.1 Varelevering 

Det skal være tilfredsstillende mulighet for varelevering. Varelevering/lasteareal skal 

plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gang-/sykkelsoner eller inngangspartier.  

§ 2.9 GRØNNSTRUKTUR 

Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates dersom 

viktige hensyn til naturmangfold, som truede og prioriterte arter og spesielle naturkvaliteter 

ikke berøres. Andre tiltak tillates ikke. 

§ 2.10 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (LNFR) 

(pbl. § 11-11 nr. 1 og 4) 

§ 2.10.1 Omfang, lokalisering og utforming av landbruksbebyggelse- og anlegg  

a) I landbruks-, natur- og friluftsområdene tillates ikke tiltak, jf. pbl. § 1-6, som ikke er 

tilknyttet stedbunden næring. Med tiltak menes oppføring, riving, endring, bruksendring, 

vesentlig terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom jf. § 20-1. Hvis kårbolig 

tillates, skal den ligge i tilknytning til gårdsbebyggelsen og tillates ikke fradelt. 

b) Nye gjødselkummer skal ha tak/lokk, og ligge mest mulig skjermet fra nabobebyggelse. 

Gjødsellaguner skal ligge skjermet i terrenget. 

c) Byggeforbudet etter plan- og bygningsloven § 1-8 innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag skal ikke gjelde for nødvendige bygninger i landbruket, jf. Plan- og 

bygningsloven § 11-11 nr. 4. Byggeforbudet skal imidlertid likevel gjelde der det finnes 

alternativ lokalisering på eiendommen som ligger utenfor 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag.  

d) For eksisterende bebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjøen tillates mindre 

fasadeendringer. 

§ 2.10.2 Boligeiendommer i LNF 

Følgende retningslinje gjelder for behandling av dispensasjoner fra byggeforbud i LNF for boliger (som 

ikke er knyttet til stedbunden næring) utenfor 100-metersbeltet langs sjøen: 

Det kan utføres tiltak som er å anse som en vanlig del av bygningsmassen på en boligeiendom, 

herunder tilbygg/påbygg, garasje, carport, uthus og grensejustering mellom boligeiendommer.  

Følgende vilkår gjelder: 

a) Tiltakene er ikke i strid med viktige landskaps- og naturvernhensyn samt hensyn til vern av 

vesentlige kulturminner.  

b) Tiltaket/ utbyggingen må være løst på en, etter kommunens vurdering, estetisk tilfredsstillende 

måte. Det skal her bl.a. tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse.  

c) Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og ta hensyn til bl.a. silhuettvirkning og 

terrengtilpasning.  

d) Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper for bruken av nærliggende eiendommer. 

e) Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig fremtidig arealbruk 
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Bruksendring eller på annen måte etablering av flere boenheter og opprettelse av grunneiendom 

tillates ikke. 

Eksisterende bebyggelse tillates gjenoppbygget ved brann. Bebyggelsen skal ha samme omfang 

(volum, form, størrelse) som før brannen. 

§ 2.11 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl. § 11-11)  

§ 2.11.1 Generelt forbud mot tiltak i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Det tillates ikke tiltak etter pbl § 1-6 i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Unntatt fra 

dette er formålene småbåthavn og ferdsel og farleder. 

Dette innebærer at:  

 Utfylling, oppfylling eller andre inngrep i og langs sjø, herunder etablering av nye kunstige 

sandstrender ikke er tillatt. 

 Etterfylling av sand på eksisterende strender på land og i sjø er et søknadspliktig tiltak. 

Dersom etterfylling tillates er det kun tillatt å etterfylle med sand av stedegne kvalitet.  

 Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med mindre 

dette allerede er hjemlet i arealdel eller reguleringsplan.  

 Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av eksisterende godkjente brygger er et 

søknadspliktig tiltak iht. pbl § 20-1 bokstav b).  

 Oppankring og/eller oppføring av båter, husbåter eller flytende hytter og andre midlertidige 

konstruksjoner og anlegg (herunder flytebrygger) er ikke tillatt. 

 Det tillates ikke mudring/dumping av masser, ankring og utsetting av bøyer.  

 Ved brann og/eller naturkatastrofer skal alternativ plassering av tiltak vurderes før 

gjenoppbyggingstillatelse gis. 

§ 2.11.2 Småbåthavn 

Bestemmelsen omfatter arealer som er avsatt til småbåthavn med tilhørende installasjoner 

på land.  

Grunne områder skal bevares som naturområder eller badeplasser. Nye felles bryggeanlegg 

skal ha tilgjengelig badetrapp og/eller område for bad.  

Gjennom reguleringsplan skal miljøbelastning på omgivelsene i forhold til støy, trafikk, atkomstforhold i 

sjøen og på land, parkering, opplag, forurensing, bunnforhold, landskapstilpasning, skjerming mot 

naboer og lignende utredes.  

Nye felles bryggeanlegg kan tillates som erstatning for eksisterende brygger, og skal lokaliseres til 

steder der utbygging kan skje uten store inngrep i landskapet eller i sjøen. Mudring bør unngås. 

Steder med enkel adkomst fra landsiden og med naturlig skjerming for vær og vind, er å foretrekke for 

å unngå sprenging, planering og bygging av molo. Konflikter med viktige naturverdier og 

friluftsområder må unngås.  

§ 2.11.3 Ferdsel og farleder  

Tiltak i sjø som hindrer allmennhetens rett til ferdsel er ikke tillatt. Installasjoner eller andre 

tiltak som hindrer fremkommeligheten eller svekker sikkerheten i farledene er ikke tillatt. Det 

tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk. 

§ 2.11.4 Natur- og friluftsområder i sjøen 

Naturområder skal være inngrepsfrie. Naturmiljøet skal bevares, herunder skal eksisterende 

brygger ikke endres, det tillates ikke moringer, mudring og kunstige sandstrender. 
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Kapittel 3 Hensynssoner 

§ 3.1 SIKRINGS-, STØY OG FARESONER (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav a) 

§ 3.1.1 Generell bestemmelse til kvikkleiresoner (H310) 

Før det kan vurderes å gi tillatelse til tiltak må det foreligge dokumentasjon fra geoteknisk 

fagkyndig på at tiltaket ikke vil belaste grunnen og påvirke stabiliteten.  

Dokumentasjonen skal følge standarden som er beskrevet i NVE’s til enhver tids gjeldende 

retningslinjer om «Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag» og vedlegget «Vurdering 

av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med 

sprøbruddegenskaper». 

§ 3.1.2 Kvikkleiresone i Liabakken H310_88 

Området er kartlagt som kvikkleiresone. Området er svært rasutsatt og konsekvenser for liv 

og helse er store dersom ras skulle inntreffe. Tiltak etter Pbl §1.6 tillates som hovedregel 

derfor ikke innenfor området. Forbudet omfatter alle typer tiltak herunder også tiltak som i 

utgangpunktet ikke er søknadspliktige. Kommunen kan vurdere tillatelse dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

 Det er ikke tillatt å etablere nye boenheter  

 Det må foreligge dokumentasjon fra geoteknisk fagkyndig på at tiltaket ikke vil belaste 

grunnen og påvirke stabiliteten 

 Det må dokumenteres en "lokal forbedring" av stabiliteten på eiendommen 

§ 3.1.3 Skytebaner H360_83, _84 og _85 

Innenfor sonene er det ikke tillatt med aktivitet eller tiltak uten at faremomentet er utredet og 

tiltaket/aktiviteten er dokumentert akseptabel og eventuelle avbøtende tiltak fastsatt. 

§ 3.2 SONER MED SÆRLIGE HENSYN (pbl. § 11- 8 tredje ledd bokstav c).) 

§ 3.2.1 Bevaring av naturmiljø H560_ 

Hensynssone viltkorridor (H560_56 og _57) 

Innenfor hensynssonen  tillates ikke tiltak som forringer viltkorridorens økologiske funksjon. Alle tiltak 

som berører viltkorridoren må vurderes ut fra den samlede belastningen tiltakene vil ha på området. 

Det skal legges vekt på å opprettholde og helst forsterke/reetablere skogstruktur og 

vegetasjonsskjermer innenfor korridoren. 

Hensynssone vassdrag (H560_58 og _59) 

Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser ivaretas. For alle 

elver, bekker og tjern med årssikker vannføring skal det opprettholdes, og om mulig, utvikles et 

naturlig vegetasjonbelte som ivaretar viktige økologiske funksjoner, motvirker erosjon og tjener 

flomsikring og friluftslivet. 

§ 3.2.2 Bevaring av nasjonalt og lokalt viktige kulturmiljø og kulturlandskap H570_  

Generelle bestemmelser til Estetikk og byggeskikk i pkt.1.16, Natur, landskap og grønnstruktur i 

pkt.1.17, Kulturminner og kulturmiljø i pkt. 1.18 og Landskaps-, natur og friluftsformål pkt. 2.9 gjelder 

også for hensynssonene. 

Innenfor de avsatte sonene drives det aktivt landbruk og viktig produksjon av mat. Denne næringen 

sikrer opprettholdelse av kulturlandskapet slik vi kjenner det. Hensikten med hensynssonene er å 
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bevare nasjonalt viktige historiske områder hvor kulturminner og landskapsrom samlet danner et 

særegent, helhetlig kulturmiljø. Retningslinjene er ment å være verktøy for vurdering av tiltak slik at  

kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen mellom disse og landskapene de ligger i 

opprettholdes.  

Områdenes særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt.  

I områdene skal kulturlandskapselementer som veiløp, allèer, jorder, beiter, bekkedrag, 

rydningsrøyser, steingjerder, åkerholmer, markante trær og den naturlige/ landskapsmessige 

sammenhengen mellom disse bevares.  

Reetablering av kulturlandskap ved nybeite, rydding av vegetasjon rundt kulturminner og skjøtsel som 

fremmer kulturlandskapets lesbarhet er ønskelig.  

Aker gård H570_54 

Et sammenhengende, åpent og spesielt frodig kulturlandskap omkranser storgården Aker. 

Landskapsrommet med hellende åkrer ned mot Akersvannet avgrenses av åser i nord, øst og sør og 

raet i vest. Kulturlandskapet kjennetegnes av frodige randsoner, allèer, steingjerder, beiter, åkrer og 

markante trær. Området er rikt på kulturminner. 

Torgersøya H570_49 

Naturskjønn og frodig øy med stort artsmangfold av strandplanter. Øya har spredt hyttebebyggelse og 

er del av et større nasjonalt viktig kulturlandskap. Klokketårn med tåkeklokke er fredet. 

Berg fengsel H570_50, Iras hus H570_53 og Husøy tollstasjon H570_51 

Bygg og berørt del av eiendommen skal forvaltes i samsvar med kgl. Res 1.9.2006 Overordna 

føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar og landsverneplanen. Tiltak utover 

vanlig vedlikehold skal godkjennes av Riksantikvaren på forhånd. 

Innlaget sentral H570_52 

Bygning og berørt del av eiendommen skal forvaltes i samsvar med landsverneplanen. 

I tillegg er følgende bygninger/anlegg båndlagt etter lov om kulturminner: 

 Jarlsberg hovedgård 

 Nedre Them 

 Teien Nordre 

 Iras hus, Barkåker 

 Sem fengsel 

 Berg fengsel 

 Torgersøya tårnklokke 

§ 3.3 BÅNDLEGGINGSSONER (pbl. § 11-8 d) 

§ 3.3.1 Områder båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (fremtidig 

infrastruktur for veg og jernbane) 

Vei H710: 

Smørberg _26 

Vear _29 
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Bane H710: 

Stasjonsområdet _31 

Jernbanesløyfa vest _32 

Auli _33 

Jernbanesløyfa øst _30 

Arealene er båndlagt for alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene jf. pbl. § 20-1  

som kan være til hinder for planlegging og utbygging av ny infrastruktur med tilhørende 

anlegg. Unntatt fra bestemmelsen er tiltak direkte knyttet til veg og jernbane 

Når trasevalg er endelig avklart skal båndleggingssonene som ikke lenger er aktuelle tas ut 

av planen. 

Før ny avlastningsvei for Vear (H710_29) kan tas i bruk skal ny Hogsnestunnel være 

etablert. 

Dersom det vurderes å gi dispensasjon fra forbudet innenfor området skal følgende vilkår være 

oppfylt: 

 

a) Tiltaket må ikke vanskeliggjøre planlegging av ny infrastruktur. 

b) Det kan vurderes tillatelse til bruksendring av bygningsmasse. Forutsetning for tillatelse er at det er 

formålet ved båndleggingstidspunktet som legges til grunn for verdifastsettelsen i en eventuell 

eksproprieringssak. 

c) Før igangsetting av tiltak må eiendommen/bygningsmassens verdi fastsettes. Eiendommens verdi 

på båndleggingstidspunktet skal legges til grunn for verdifastsettelsen i en eventuell 

eksproprieringssak. 

§ 3.3.2 Naturreservater H720_ 

Områder båndlagt etter naturvernloven 

Ilene  _11 

Store Gullkrone _12 

Lille Gullkrone _13 

Akersvannet  _14 

Presterødkilen _15 

Bliksekilen _16 

Karlsvika plantevernområde (Solli) _17 

§ 3.3.3 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_ 

Slagen kirkested _25 

Middelalderbyen Tønsberg _19 

Sem kirkested _20   

Sem kirke _21 

Middelalderkirkegården ved Sem og Slagen kirkested er et automatisk fredet kulturminne. 

Inngrep i grunnen eller tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke 

tillatt uten at det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Unntak gjelder for bruk av 

eksisterende graver som har vært i bruk etter 1945. Sem kirke er fredet. All bygging 

nærmere kirken enn 60 m er forbudt etter kirkeloven  § 21 femte ledd, uten tillatelse fra 
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biskopen. Saker som gjelder Sem kirke og Slagen og Sem kirkesteder skal behandles av 

Riksantikvaren som fatter vedtak etter kulturminneloven.   

Slagen Kirke_25 

Husøy kirke_23 

Valløy Kirke _24 

Listeførte kirker er av nasjonal verneverdi. Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk 

og konstruksjon bevares. All bygging nærmere kirkene enn 60 meter er forbudt etter 

kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra biskopen. Ved all planlegging av tiltak i kirkens 

nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. Saker 

som angår omgivelsene til den listeførte kirken skal sendes fylkeskommunen for rådgivning. 

Saker som medfører inngrep i den listeførte kirken skal behandles av Riksantikvaren. 

Halvdan Wilhelmsens Alle 17_22 

 

Bygning og hage er fredet etter forskrift 1088 om fredning av statens kulturhistoriske 

eiendommer 9. nov 2011 kap. 1 generelle bestemmelser og kap. 2 fredede eiendommer i 

landsverneplanen for helse- og omsorgsdepartementet og at forvaltningen skal følge 

forskriftens bestemmelser. 

Kapittel 4 BESTEMMELSESOMRÅDER 

§ 4.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø # 01 - # 11  

(pbl. 11-9 nr. 7) 

Følgende bestemmelsesområder markerer sammenhengende områder med verneverdig 

bebyggelse:  

 

Nordre og Søndre Fritzølia # 01 

Markveien 20-24 # 02 

Solvang kolonihager # 03 

Markveien/Grevinneveien # 04 

Vidjeveien # 05  

Engaten # 06 

Område ved Huitfeldtsgate # 07 

Havebyen på Træleborg # 08 

Måkeveien # 09 

Husvikåsen # 10  

Formålet med bevaringsområdene er å sikre et utvalg av verneverdige bygningsmiljø og 

gjennom det ta vare på tidsdybden av Tønsbergs historiske bebyggelse.  

Bygninger og anlegg skal bevares og skal ikke rives eller endres slik at verdien reduseres.  

Tomte- og bebyggelsestrukturen skal bevares. Deling av eiendommer og sammenføyning av 

eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø er i hovedsak ikke 

tillatt. I områder med frittliggende småhusbebyggelse er det ikke tillatt å etablere mer enn 2 

boenheter per tomt. 
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Ved utbedring og reparasjon skal bygningens karakter, dvs. fasade, takform, volum, 

materialbruk og detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

Tilbygg, påbygg og nye bygninger kan tillates forutsatt at tiltaket ivaretar bygningens karakter 

og bidrar til å bevare det helhetlige, harmoniske bygningsmiljøet det er en del av. Dette 

innebærer antikvarisk forsvarlig behandling av fasade og at utforming av tilstøtende 

bygninger og tilbygg tilpasser seg bygningen med hensyn til plassering, byggehøyder, 

målestokk/ skala og formspråk. 

Grønnstruktur i offentlige byrom som gater, plasser/parker og private hageanlegg skal i størst 

mulig grad bevares med de detaljer de har i dag, evt. utbedres i tråd med områdets særpreg. 

Fasadelinjen på eksisterende gateløp skal opprettholdes.  

Ved brann eller annen større skade på bevaringsverdig bebyggelse skal ny bebyggelse ha 

samme plassering og volum som tidligere bebyggelse. Bebyggelsens høyde, form og fasade 

skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet og gis arkitektonisk høy kvalitet. 

Husøysund  #11 
Bygninger innenfor denne sonen tillates ikke revet eller endret slik at verdien reduseres. Ved 

reparasjon og modernisering av bygningene, skal de utvendig oppgraderes i, evt. 

tilbakeføres til, sin opprinnelige stil i henhold til «Byggeskikkveileder Husøysund» 

(September 2001).  

Ved evt. brann eller totalfornyelse skal bygningen i utgangspunktet gjenreises på samme 

sted med tilnærmet opprinnelig utforming og byggestil for å videreføre den funksjon 

bygningen har som en del av et gateløp/gaterom. 

Nye bygninger innenfor området skal kunne avspeile sin egen tid. Plassering, volum, 

hovedform, takform, materialbruk, og fargesetting skal imidlertid tilpasses den eldre 

omkringliggende bebyggelsen. 

 

Tiltak som kan forringe det fysiske miljøet og ødelegge det pittoreske preget tillates ikke. 

Dette gjelder fyllinger, skjæringer, forstøtninger, gjerder og lignende. Når slike tiltak ikke kan 

unngås skal det anvendes løsninger som føyer seg diskret inn i terrenget. Aktuelle materialer 

er stein, fyllinger av jord, stedstilpasset beplantning. 

Gjenværende smett skal opprettholdes og tydeliggjøres. Tiltak som kan forhindre den 

tradisjonelle bruk av smettene tillates ikke. 

Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og 

byggesaker. Både hensyn til enkeltobjekt og helhetlig sammenheng skal ivaretas i saksbehandling. 

 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig bebyggelse avsettes til bevaring. Omfanget av 

hensynssone for bevaring avklares i plansaken.  

Dokumentasjonskrav:  

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til nærmiljøet og i «seg selv».  

Underlag som legges til grunn for vurderinger i plan og- byggesaker knyttet til verneverdig bebyggelse 

og kulturmiljøer: 
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 Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg» som gir en utdypende beskrivelse av 

verneverdien i de ulike delområdene, og  inneholder en generell byggeskikkveileder for 

bevaringsområdene . 

 Områder regulert til bevaring gjennom reguleringsplan med egne bestemmelser som ikke er 

nevnt i listen ovenfor.  

 Historisk byggesaksarkiv og originale byggetegninger som er tilgjengelig for de fleste  

eiendommene i områdene ovenfor via kartløsningen på www.tonsberg.kommune.no. 

§ 4.2 Utredningsområde for fremtidig råstoffutvinning  # 12 - 15 

Himberg  #12 

Kjærsåsen  #13 

Taranrød øst  #14 

Taranrød nord  #15 

Det tillates ikke tiltak innenfor bestemmelsesområdet før områdets egnethet for 

råstoffutvinning er avklart. Tiltak innunder LNF-formålet kan vurderes tillatt. 

§ 4.3 Midlertidig massedeponi Gullerød  # 18 

Det er krav til reguleringsplan før midlertidig massedeponi kan tillates her.  

Massedeponiets varighet, omfang og avbøtende tiltak avklares i plansaken.  

Det tillates oppfylling av rene masser.  

Det skal foreligge en plan for hvordan massedeponiet skal beplantes og tilbakeføres til skog. 

Det forutsettes at friluftslivsinteressene (kultursti/skiløype) gjennom området bevares. 

Omlegging av stien enten permanent eller midlertidig kan vurderes. 

Med rene masser menes naturlige, mineralske jord- og løsmasser som leire, sand, grus og stein som 

ikke er syredannende og med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer under fastsatte normverdier, jf. 

Forurensingsforskriftens kap. 2, vedlegg 1. 
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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 rapporten, 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) 

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. 
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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. 

 

 

Signatur 
 

Tønsberg 15.09.2020 
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Egne premisser 
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. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  

Kompetanse 
Undertegnedes kompetanse er basert på en kombinasjon av bygningsteknisk- og takstfaglig 

utdanning/erfaring.  

Den bygningstekniske kompetansen er dokumentert med Svennebrev i byggfag (1996), mesterbrev i 

byggfag (1998).  

Den takstfaglige kompetansen er tilegnet gjennom en rekke kurs i regi av NITO, Neak og Norsk 

Takst/Norges Takseringsforbund.  

Undertegnede deltok (2013/2014) i komitearbeid ifm utarbeidelse av Norsk Standard (NS) 3424 og 

3600 (tilstandsrapport byggverk).  

Undertegnede har DNV-sertifisering (på tilstandsvurdering av byggverk) iht. Setas faglige rammeverk. 

Undertegnede er sensor for samme DNV ordning.  

Undertegnede har utdanning fra Høgskulen på Vestlandet i taksering av større næringseiendommer 

og utviklingstomter (2018).  

Norsk Takst krever at alle godkjente medlemmer gjennomfører minimum 20 kurstimer per år som 

etterutdanning.  

Metiri er en takstsammensluting som består av spesialister innen fagfeltene: Privatmarked, 

næringsmarked og skade/reklamasjon. For mer informasjon se: www.metiri.no  

Befaring 
Rekvirent: Wirgenesvei 9 AS 

Takstingeniør: Knut Røer NorskTakst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 09.09.2020 

Tilstede:  

Værforhold: Overskyet + 10 grader  

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Wirgenesvei 9 AS 

Tomteareal: 5 829,6 kvm  

Type tomt: Festet 

Bortfester: Stamhuset Jarlsberg 

Matrikkel: Gnr. 51 Bnr. 448 

Adresse: Wirgenesvei 9  - 3157 Barkåker 

 

http://www.metiri.no/
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Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 08.09.2020 

Målebrev/situasjonskart 09.09.2020 

Tegninger 08.02.2008 

FDV – Ventilasjon Noe ligger ved aggregat 

FDV – Bygg, vvs, el, heis o.l. Ikke fremlagt 

Midlertidig brukstillatelse 17.03.2014 – Ikke fremlagt 

Ferdigattest  21.01.2020 

 

Konklusjon 
Rapporten omhandler kontor- og produksjonsbygg med opprinnelse fra ca. 2006, senere 

tilbygget med ny lagerhall i ca. 2014. Mesanin med kontorer til Elite ble bygget i ca. 2014.  

Bygget er oppført av stålchassis med sandwichelementer på grunnmur av betong.   

Eiendommen fremstår som vedlikeholdt. Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt 

noen avvik som bør påregnes utbedret. Som følge av alder på de eldre bygningsdeler kan det 

påregnes behov for oppgraderinger.  

 

Avvik observert:  

- Det mangler kursangivelse i noen sikringsskap.  

- Det ser ut til å mangle O-plan og brannkonsept/rømningsplan.  

- Det er noe mindre bulker i porter og beslag ifm med disse.  

- Sandfang/slamavskillere/sluk i bakken ser ut til å ha behov for spyling/tømming.  

- Vinduer i kontor 1. etg. går ned til bakken, dette kan medføre vanninnsig under vinduer. 

Dør samme sted er utett mot terskel/bunn.  

 

Tiltak utført senere tid:  

- Kontor 2. etg. mesanin ble bygget i ca. 2014.  

- Lagerhall mot vest ble oppført i ca. 2014.  

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. 
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Drift-, vedlikehold- og serviceavtaler 
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:  

Fag Leverandør 

Elektro – Internkontroll (termografering) Even Cudrio AS 

Ventilasjonsanlegg Caverion 

Brannslukking Nord Brannsikring AS  

Heis - Service TKS Heis AS 

Heis - Kontroll Norsk Heiskontroll (ikke fremlagt) 

Brannsentral  

Ledelys/nødlys  

Porter  

Traverskran  

Vaktmester Emergency Norway AS (Leietager) 

 

Bygninger på eiendommen 
Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: 2006/2014 
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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. 

 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1  725 700 Lager oppført 2014 

1 925 890 Lager, produksjonshall, garderobe, teknisk, arkiv 

1 480 465 Trapperom, 10 kontorer, 3 x toalettrom/bad, kjk/spiserom, 
møterom.    

2 850 830 Trapperom, kontordel: 12 kontor, 3 toalettrom, 
kjk/spiserom, møterom, arkiv, ventilasjonsrom. 
Kontormesanin: 6 kontorer, 2 wc, bk, møte, bod, kjk. Arkiv. 

Sum 2 980 2 885  

 

Lagrede gjenstander vanskeliggjør oppmåling, dette gjør at areal må betraktes som noe omtrentlige.  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  
 
Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Bygget er oppført på støpte fundamenter av betong over leireholdige masser e.l. Det er støpt 

plate/gulv av betong. 

Vurdering  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen.  

Det er observert noe mindre innvendig avvik ift. noen sprekker i gulv, dette kan ha sammenheng 

med mindre setninger.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

 

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 

 

Grunnmur 
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. 

Vurdering  

TG: 2 

Beskrivelse 

Grunnmur oppført i plasstøpt betong. Grunnmurer er fra respektive byggeår.  

Vurdering 

Det er steder med beslag lagt fra vegg ut på grunnmur, dette kan tyde på at grunnmur avviker 

noe ift størrelse på bygget. Disse beslagene ligger generelt med lite fall. Det er ellers ikke 

avdekket avvik av betydning på befaringsdagen. 

Tiltak/konsekvens 

Vann kan renne inn mot vegg på beslag med feil fall. Ingen strakstiltak anses nødvendig, men 

bygningsdelen bør følges opp.  

 

Levetid 

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

betong 15 - 40 år 
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Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Drenering er fra byggeår. Det er benyttet plastrør og platonplast. Overvannkummer, antatt med 

sandfang e.l.  

Vurdering  

Det er observert noe vegetasjon i små kummer og antatt en del sand i sandfang på større 

kummer.  

Det er ellers ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen.  

Tiltak/konsekvens 

Spyling og tømming av overvannskummer o.l. bør utføres.  

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. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Bygget er oppført med chassis av stål og fasadedeler sandwichelementer med lakkerte 

overflater.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen utover noen mindre bulker og noe 

grønske/missfarging.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. Vask av fasade kan med fordel utføres.  

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 
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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. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i aluminiumskarmer fra 2006.  

Inngangsdør av aluminium med isolerglass fra 2006.  

Vinduer med isolerglass i PWC/aluminiumskarmer, fra 2014 i 2. etg. kontormesanin (utenlandsk 

leverandør).  

Innerdører stort sett av finert tre fra byggeår.  

Dører i haller av stål fra 2006.  

Porter fra 2006 og 2014. Leddheiseport av aluminium.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje på ståldører i yttervegger. Ellers er det kun 

observert normal bruksslitasje. På utenlandske vinduer kan det være utfordrende med 

reservedeler samt dokumentasjon på energikrav.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

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

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

TG: 1 

Beskrivelse 

Takkonstruksjoner med gitterdragere i del fra 2006 og H-bjelker i del fra 2014, overliggende 

korrugerte stålplater og isolasjon før papptekking, innvendige nedløp.  

Det er tilgang til kryploft over kontordel fra bod 2. etg.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning, utover normal elde og slitasje.  

Tiltak/konsekvenser 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. Kontroll av sluk på tak og takflate anbefales før hver vinter.   

 

Taktekking 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Taktekking med papp og folietekking fra 2006 og 2014.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik på befaringsdagen.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. Kontroll av sluk på tak og takflate anbefales før hver vinter.  

Vannansamling i fallområder er normalt men må vurderes over tid om kan skape problemer ved 

ising o.l.  

 

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

TG: 1 

Beskrivelse 

Takrenner og beslag i plastbelagt stål fra 2006/2014. Det er skiftet noe beslag ifm. vinduer som 

ble montert i 2014.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen, utover preg av elde og slitasje og 

noen bulker ved porter/hjørner o.l. etter påkjørsel e.l. 

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 

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. 

 
Terrasse, balkonger og utvendige trapper 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. 

Rekkverk kontrolleres. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er lagt belegninsgstein/betongheller ifm inngang.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje. Belegningsstein ligger helt inn i adkomst for 

kontorer i 1. etg. Dette kan medføre at vann renner inn under dør ved sterk nedbør.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

Antatt normal levetid for flisdekke på betong er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for membraner omlegging på terrasser er 15-35 år. 
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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. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Gulv har flis, belegg, tepper eller laminat i de fleste rom og malt betong i produksjon-/lagerhall. 

Vegger har malt strie på plater og malt murpuss/gipsplater.  

Himlinger med lett/- platehimling. 

 

Vurdering  

Det er observert normal slitasje på de fleste overflater.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

 

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 

 

Innvendige trapper 
Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Trapper i bygget av betong med fliser i trinn. Bygget 2006.  

Vindeltrapp fra kontormesanin til lager, galvanisert stål. Kan være fra 2014 eller eldre.  

Vindeltrapp fra lager til lagermesanin, malt stål. Eldre trapp.  

Vurdering  

Vindeltrapper har større spileavstand enn dagens krav. Vindeltrapp på lager er preget av elde og 

slitasje med rust o.l. Det er ellers kun observert normal bruksslitasje. 

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. Utover endring av rekkverk på galvanisert vindeltrapp.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for overflater på trapper er 5-10 år 
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Etasjeskillere 
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige 

negative avvik. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Etasjeskillere av betonghulldekker.    

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen.   

TG: 3 

Etasjeskille for kontormesanin har trappehull til underliggende lager, trappeåpning er ikke 

ferdigstillt. Åpning er etablert ved utsparing av stålkonstruksjon. Stålet er rustpreget og antatt av 

eldre dato enn selve bygget.  

Tiltak/konsekvens 

Tiltak anses nødvendig.  

 
Toalettrom/bad 1. etg. kontordel 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

3 x toalettrom i 1. etg. inneholder toalett og servant (og dusjrom på dame og herre). Det er 

avtrekk i tak. Det er flis på gulv og vegger eler malt gips. Toalettrommene er fra 2006 med noe 

nyere komponenter.  

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Toalettrom/dusjrom/garderobe 1. etg.  
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Toalettrom i lagerdel 1. etg. inneholder toalettrom, dusjrom og omkledningsrom med servant. 

Det er avtrekk i tak. Det er flis på gulv og malte flater samt flis på vegger. Rommet er fra 2006 

med noe nyere komponenter.  

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

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

 

Toalettrom 1. etg. lager 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Toalettrom i 1. etg. inneholder toalett. Det er ikke avtrekk. Det er malt betong på gulv og malte 

plater på vegger. Toalettrommet er fra 2014.  

Vurdering  

Rommet er grovinnredet og fremstår noe provisorisk.     

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Toalettrom 2. etg. kontordel/mesanin 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

2 x toalettrom i 2. etg. inneholder toalett og servant. Det er avtrekk i tak. Det er belegg på gulv 

og malt strietapet på vegg. Toalettrommene er fra 2014.  

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

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

 

Toalettrom/bad 2. etg. kontordel 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

3 x toalettrom i 2. etg. inneholder toalett og servant(dusjrom). Det er avtrekk i tak. Det er belegg 

på gulv og malt strietapet på vegg. Toalettrommene er fra 2006.  

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

Levetid 

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

 

 

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. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er 3 kjøkken i bygget. Det er laminat eller belegg på gulvene. Innredning med slette grå 

fronter. Opplegg for oppvaskmaskin og ventilator over komfyr. Kjøkken er antatt fra ca. 2014.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen.  

Levetid 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i plast, Stoppekran ved lager Elite og ett i tekniskrom produksjonshall. Rør i 

bygget av kobberrør med noe rør i rør (plastrør) Det er plassert samlestokk for rør i rør uten 

vannsikkert skap i BK kontor 2. etg. og i hall. På wc 1. etg. kontor er det et samleskap. Rør i rør 

uten samleskap kan ikke fullt ut sies å være lekkasjesikret.  

Avløpsrør i plast, fra byggeår, opplyst offentlig tilknyttet.  

Varmtvannsberedere: 

200 liter fra 2013, plassert på mesanin lager Elite.   

200 liter fra 2015, plassert i kontor 2.etg. (tekn). 

200 liter fra 2005, plassert på garderobe 1. etg.    

 

Vurdering  

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen. Alder tilsier behov for hyppigere 

vedlikehold og utskiftinger.  

På lager til Elite er det observert en del provisoriske røropplegg, dette kan ha med 

vaskemaskiner o.l. å gjøre.  

Samlestokker uten skap tilsier behov for mulige tiltak.  

Det er behov for gjennomgang/tiltak av fagkyndig på hele anlegget.  

 

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 plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år.  
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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. 

Beskrivelse 

Det er hovedtavle for bygget i teknisk rom produksjonshall. Det er hovedkurser med 

automatsikringer og 230 og 400 volt anlegg (trafo). Inntakssikring på 630 amp. Underfordelere 

plassert i produksjonshall, lagerhall, kontorgang. Anlegget er fra byggeår med oppgraderinger 

gjennomført gjennom tiden.  

Vurdering  

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 bygget ble oppført. Dette gjelder 

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år.  

Det mangler noen kursangivelser. Noen ledninger stedvis er kuttet, disse bør fjernes om de ikke 

skal benyttes.  

Tiltak/konsekvens 

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 

 
Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for 

byggets standard. 

Beskrivelse 

- Det er brannslange plassert i bygget. 

- Det er 2 luft til luft varmepumper i bygget. Ukjent alder og tilstand.  

- Ventilasjonsanlegg med aggregat antatt fra 2006. Anlegget har kjøling/varme og varmeveksler 

(balansert). Anlegget har antatt mindre kapasitet enn dagens krav.  

- Heis (plateheis), fra byggeår.  

 

Vurdering  

Det er ikke foretatt funksjonstest.  

 

Tiltak/konsekvens 

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

utover fabrikkgaranti.  
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Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Tomt i svakt skrånende/flatt terreng, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og 

plenarealer. Bakside lagerhall, ut mot vei er gruset.  

Det er en overvannkummer o.l. som antas å ha sandfang som må tømmes tidvis.  

Vurdering  

Det er noe telehiv o.l. i asfaltdekke. Det parkeres biler dels ut på plenareal. Det er ellers ikke 

observert avvik av betydning på befaringsdagen. 

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  
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#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

MEGLERSTANDARD MARS 2020 OM SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 26.10.20 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

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

undertegnes av selger og kjøper.   

Det er gjort endringer i malen  som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

Krogh Eiendom AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Wirgenesvei 9 AS 

  



Kjøpekontrakt – Wirgenesvei 9 AS 2 (12) 

1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

1.1 Krogh Eiendom AS, org.nr. 945 845 864, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i 

Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 983 590 497, (Selskapet). 

1.2 Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

1.3 Selskapet fester Wirgenes vei 9, gnr. 51, bnr. 448 og eier og er hjemmelshaver til påstående 

bygninger og anlegg i Tønsberg kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK [●], som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) bankinnskudd i Selskapets balanse, og 

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

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

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

leveres etter Overtakelse, og 

(d) 0 % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

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

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

(f) 15 % av gevinst på G/T-konto, og 

(g) 8 % av differansen mellom Eiendomsverdien Eiendommens skattemessige 

avskrivningsgrunnlag per Overtakelse (inkludert beregnede avskrivninger frem til og 

med dagen for Overtakelse. 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av eventuelle lån 

2.2.1 Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes 

basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert 

Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk, konsekvent 

anvendt og for øvrig som følger:  

(a) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 
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(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader, herunder eventuell over- 

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

oppstår ved innfrielse av Selskapets lån.  

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

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

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

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

Selger.  

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

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

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

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

2.2.3 Hvis Overtakelse av en eller annen grunn gjennomføres på et annet tidspunkt enn Avtalt 

Overtakelse, skal Selger uten ugrunnet opphold innhente og sende til Kjøper nye 

restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per dagen for Overtakelse. 

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

fremgår av restgjeldsoppgavene.  

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

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

Selgerlån er innfridd, og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert Balanse, er ettergitt i 

sin helhet med virkning fra Overtakelse. 

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

2.3.1 Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

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

samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, og som er godkjent og signert 

av de som var Selskapets styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra en revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en 

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

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

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

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

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

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

2.3.3 Kjøper kan senest en måned etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 
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innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

fristen, blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  

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

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

punkt 12. 

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

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

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

Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, med tillegg for 2,0 % rente p.a. fra Overtakelse til 

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

forsinkelsesrenteloven. 

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

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

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

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

uriktig beløpsfesting av en balansepost). 

3. OVERTAKELSE, OPPGJØR OG FORSINKELSE 

3.1 Avtalt overtakelse  

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

3.2 Faktisk overtakelse. Oppgjør 

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

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

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

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

oppgjørsavtalen. 

3.3 Forsinkelse 

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

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

og erstatning, herunder forsinkelsesrente, etter punkt 6.1 til 6.3; 

(b) og forsinkelsen skyldes forhold på Selgers side, kan Kjøper kreve oppfyllelse, heving 

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

(c) skal Selger sende til Kjøper en ny beregning av Estimert Kjøpesum, jf. punkt 2.2.3; 

(d) skal Revidert Balanse beregnes per Overtakelse; 
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(e) gjelder Selgers forpliktelser etter punkt 5 frem til Overtakelse, og en del av Selgers 

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

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

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

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

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

ved beregningen av erstatningen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN 

4.1 Kjøpers betingelser 

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

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

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

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

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

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

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

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

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

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

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

skaden. 

4.3 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 

frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den 

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At det ikke besluttes utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie 

overføringer til aksjeeiere eller andre utover det som fremgår av Estimert Balanse. 
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(b) At Selskapets virksomhet drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen 

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

signering av denne avtalen. 

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

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

samtykke. 

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

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

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

fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. 

6. PARTENES BEFØYELSER VED AVTALEBRUDD 

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

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

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

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

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

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

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

etter alminnelige regler, herunder kjøpsloven § 57 og forsinkelsesrenteloven. 

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

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

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

kjøpslovens regler. 

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

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

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

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

grunnlag utenfor denne avtalen. 

7. SELGERS GARANTIER 

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

Overtakelse, med mindre noe annet fremgår av garantiene nedenfor: 

(a) Selger har opplyst Kjøper om de omstendighetene vedrørende Selskapet og 

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

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

måte som i kjøpsloven § 19 (1) bokstav b. 
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(b) De opplysninger vedrørende omstendigheter ved Selskapet og Eiendommen som 

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

Selger kjenner til. Denne garantien omfatter ikke opplysninger i dokumenter 

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

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

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

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

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

fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

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

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

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

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

forpliktelser som Selskapet burde balanseført i samsvar med god regnskapsskikk, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(f) Størrelsen på Selskapets eventuelle fremførbare underskudd og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag blir korrekt beregnet ved fastsettelsen av 

Revidert Kjøpesum. 

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

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

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

avsetninger i Revidert Balanse. 

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

korrekt, og Selskapet besitter den dokumentasjon som etter gjeldende 

merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for anskaffelse/fremstilling og bruk av 

kapitalvarer. 

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

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

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

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

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

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

ugrunnet opphold etter Overtakelse. 

(l) Selskapet er ikke part i en tvist for en domstol eller et forvaltningsorgan og har heller 

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

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

Overtakelse om forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side.  
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(m) Selskapet bryter ikke leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i prospekt med 

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

vedlikeholdsetterslep eller andre tekniske forhold ved Eiendommen.  

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

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

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

at en leietaker bryter en leieavtale. 

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

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

måte. 

7.2 Med forhold som Selger kjenner til i punkt 7.1, menes både de forhold som Selger faktisk 

kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig 

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. Selger hefter ikke for manglende opp-

lysninger fra andre enn Selger selv. 

8. RETT TIL ERSTATNING OG BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers rett til erstatning 

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

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

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

8.1.2 Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 

eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 

tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 

ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 

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

8.2 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

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

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

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

kjøpsloven § 20. 

8.3 Reklamasjon 

8.3.1 Reklamasjon ved forsinkelse 

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

annen parts side, hvis parten ikke innen én måned etter Overtakelse gir den annen part 
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skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i 

(Reklamasjon). 

8.3.2 Reklamasjon ved andre brudd på avtalen 

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

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

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

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

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

med én måned regnet fra fristens utløp. 

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

selv oppdaget avtalebruddet. Forsømmer Kjøper å sende en Reklamasjon innen 

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

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

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

8.4 Beløpsmessige ansvarsbegrensninger 

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

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

enn NOK 50 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved beregningen av Kjøpers tap, 

herunder ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 500 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning fra første krone. 

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

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

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

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

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

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

verdien. Se likevel punkt 9.2. 

8.5 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

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

ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en 

annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget 

av Aksjene til Kjøper. 
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9. SKADESLØSHOLDELSE FRA SELGER 

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

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

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

(i) Ikke hvis tapet er lavere enn beløpsterskelen i punkt 8.4.1(a), eller hvis i) 

kostnadene til gjenoppføring/reparasjon og leietap som følge av skaden er fullt 

dekket av en forsikring eller dekkes av Selger eller Selger stiller betryggende 

sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, og ii) alle leietakerne til Eiendom-

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

vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. 

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

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

gjennomføres senere enn Avtalt Overtakelse, med mindre skaden skyldes 

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

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

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

om at han krever erstatning for skaden. 

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

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

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

fordringer, med mindre Selskapets forhold til Selskapets kontraktspart gir Selskapet 

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

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

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

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

måneder etter Overtakelse. 

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

gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 9. 

10. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN PARTENE 

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

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

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

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

gjennomføringen av denne avtalen. 

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

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

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

Beskyttede Parters disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til skade for Selskapet frem til 
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og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av denne 

avtalen. 

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

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

inngås i tilknytning til denne avtalen. 

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

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

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

meglere, rådgivere eller andre representanter for en part. 

11. MEDDELELSER 

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

adresser: 

For Selger: [●], epost:  

For Kjøper: [●], epost:  

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

Q4 Næringsmegling AS v/ Rune Tveiten, epost: rt@q4.no 

12. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

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

et annet lands rett. 

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

rettergang med Vestfold tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det 

som er bestemt her. 

13. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger og Kjøper  

2. Vedtekter, firmaattest og pantattest for Selskapet 

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt. Tilhørende bilag og oppdaterte leiekontrakter og tilleggsavtaler på 

minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 



Kjøpekontrakt – Wirgenesvei 9 AS 12 (12) 

7. [Datarom på minnepinne] 

14. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

for Selger: Krogh Eiendom AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Selskapet: Wirgenesvei 9 AS 

[Selskapets repr.] 



 

Oppgjørsavtale - Wirgenesvei 9 AS 

 
VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

1.1 Krogh Eiendom AS, org.nr. 945 845 864, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 983 

590 497.  

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

Avtalen. 

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

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

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

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

1.4 Avtalt Overtakelse er [overtakelsesdato]. 

1.5 Estimert Kjøpesum og Lånene samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers långiver 

skal betales til kontonr. 1503 72 70536 (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til 

Oppgjørsansvarlig. 

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

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

Sikringsdokumentet iht. pkt. 2.1. er tinglyst. 

1.7 Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal 

utbetales til Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til 

Kjøper. Renter under halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist 

2.1 Utstede og sende til tinglysing et sikringsdokument på 
Eiendommen pålydende NOK [•] til fordel for Oppgjørsansvarlig. 
Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for ethvert krav som 
tilkommer Kjøper eller Kjøpers långiver i tilknytning til Avtalen 
(herunder lån til Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 
avhende, pantsette eller på annen måte råde over Eiendommen 
uten samtykke fra Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 
effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 
Selskapet 

Straks etter 
signering av 
Avtalen 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av aksjeeierboken 
som angitt i Bilag 1 med de der angitte heftelser til fordel for 
Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 
Selskapet 

Straks etter 
signering av 
Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt som angitt i 
Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett til å pantsette Eiendommen 
til Kjøpers långiver, [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 
bank], (Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke utlevere 
fullmakten til Kjøper før oppgjøret er gjennomført. Kjøper skal 
sørge for at panteretten til Långiveren bare kan gjøres gjeldende 
så langt gjeldende rett tillater det, og at Långiveren er kjent med at 
pantedokumentet ikke kan sikre Kjøpers finansiering av Kjøpe-
summen før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt 
til Foretaksregisteret.47 48 

Selger/ 
Selskapet 

Senest 1049 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.4 Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og bekreftede 
pantedokumenter over Eiendommen utstedt til Långiveren og en 
erklæring der Långiveren påtar seg å avlyse pantedokumentene 
hvis Overtakelse, uavhengig av årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

                                                           
47 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes hvis det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank før Overtakelse. 
48 Utover å tinglyse dette pantet til fordel for Kjøpers bank har verken Selger eller det sittende styret i Selskapet ifølge 
oppgjørsavtalen noen plikt til å yte bistand til Kjøpers finansiering av Kjøpesummen eller refinansiering av Selskapets gjeld. I 
den utstrekning Kjøper ønsker at Selskapet inngår avtaler om slik finansiering, må han sørge for at det skjer etter at et nytt 
styre i Selskapet er valgt etter Overtakelse. Det betyr blant annet at det nye styret i Selskapet må følge saksbehandlings-
reglene i aksjeloven § 8-10 hvis Selskapet skal stille sikkerhet for det lånet Kjøper tar opp for å finansiere Kjøpesummen. -
Hvis det sittende styret i Selskapet skal medvirke til Kjøpers finansiering, bør det forsikre seg om at Selskapet overholder 
alle kravene i aksjeloven (herunder § 8-10 og kravet til armlengdes vederlag mv.) og ikke gi Kjøper en blanco-fullmakt til å 
inngå avtaler på Selskapets vegne. Er det ønskelig med en slik bestemmelse, kan man tilføye følgende punkter i 
oppgjørsavtalen: 
 

 2

.

9

Levere til Selger: 

i) utkast til styre- og generalforsamlingsprotokoll samt kreditt-

vurdering, redegjørelse og erklæring utarbeidet i samsvar med 

saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 der Selskapet stiller 

Eiendommen som sikkerhet for Kjøpers finansiering av Kjøpe-

summen, og 

ii) de avtaler og dokumenter som Långiveren ber om at Selskapet 

inngår for å finansiere Kjøpesummen og/eller Lånene per Over-

takelse. 

Kjøper skal godtgjøre at inngåelsen av disse avtaler eller dokumenter 

ikke strider mot gjeldende rett.  

Kjøper 8 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

 2

.

1

0

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sine plikter etter punkt 2.10, levere til 

Kjøper:  

i) dokumentasjon som viser at Selskapet har pantsatt Eiendommen i 

samsvar med saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10, og at 

redegjørelsen og erklæringen for sikkerhetsstillelsen er sendt til 

Foretaksregisteret, og 

ii) de avtalene og dokumentene som Selger har mottatt fra Kjøper, 

signert av kompetent person hos Selskapet. 

Selger/ 

Selskapet 

5 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

 

49 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene tinglyst. 
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 Handling Ansvarlig Frist 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er nødvendige for å tinglyse 
pantedokumentene til Långiveren.  

Selger/ 
Selskapet 

Senest 8 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.6 Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er oppfylt, sende 
pantedokumentene til fordel for Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-
ansvarlig 

Senest 7 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgavene) fra panthaverne i 
Eiendommen som angir eksakt størrelse på restgjelden per Avtalt 
Overtakelse, og hvor kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 
over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler som tilhører 
Selskapet, vil slettes ved mottak av de beløp som fremgår av 
Restgjeldsoppgavene. 

Selger/ 
Oppgjørs-
ansvarlig 

5 dager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.8 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av styreprotokoll 
som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 
Selskapet 

Senest kl. 
09.00 ved 
Overtakelse 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

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

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

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

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist 

3.1 Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som angitt i Bilag 4 om 
at Aksjene er overtatt av Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på 
første prioritet til Långiveren]. 

Selger og 
Kjøper 

Senest kl. 
09.00 ved 
Overtakelse 

3.2 Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale aksjeeierbok 
som angitt i Bilag 5, der Kjøper er innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 
Selskapet 

Senest kl. 
09.00 ved 
Overtakelse 

3.3 Sørge for at Estimert Kjøpesum og Lånene er disponibelt på 
Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 
11.00 ved 
Overtakelse 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

Straks vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 3 er oppfylt eller frafalt, skal Oppgjørsansvarlig: 

(i) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt 3.2) til Kjøper, 

(ii) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig,  

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

(iv) utbetale det som gjenstår på Oppgjørskontoen inklusive opptjente renter til Selgers 

konto. 

5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

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

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

Selskapets bankkonti før Overtakelse, ikke lenger har fullmakt til å disponere over disse 
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kontiene. Inntil Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag 

for aktuell periode.  

6  SKADESLØSHOLDELSE 

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

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

Kjøpesummen eller refinansiere Selskapets gjeld. 

7 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 eller 3 ikke er oppfylt eller frafalt 

ved Overtakelse, skal oppgjøret, likevel gjennomføres hvis og når samtlige vilkår er oppfylt 

eller frafalt innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt Overtakelse iht. skriftlig 

endringsavtale mellom partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke er oppfylt 

eller frafalt innen utløpet av den nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig levere 

den originale fullmakten nevnt i punkt 2.3 til Selger og tilbakebetale eventuelt mottatt 

lånebeløp til Långiveren, inklusive opptjente renter på Oppgjørskontoen, så fremt 

Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for Långiveren vil slettes. Det 

overskytende beløp på Oppgjørskontoen som ikke skal overføres til Långiveren, skal 

samtidig tilbakebetales til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak levere 

aksjeeierboken tilbake til Selskapet og sørge for sletting av sikringsdokumentet og 

urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken. 

8 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i 

Selskapet hvor Kjøper vedtar ansvarsfrihet for styret og velger nytt styre, og melde 

styreendringen til Foretaksregisteret. Utkast til protokoll for endring av styret og annet er 

inntatt i Bilag 6. 

9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT OG URÅDIGHETSERKLÆRING 

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

skal Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette 

urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken, med mindre 

Kjøper gir instruks om noe annet. 

 [sted], [signeringsdato] 

for Krogh Eiendom AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for Wirgenesvei 9 AS  for Q4 Næringsmegling AS  
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[Selskapets repr.]   

 
Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 



 

 

Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

WIRGENESVEI 9 AS 

Org.nr. 983 590 497 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Krogh Eiendom AS  
 

945 845 864 1-1001) 100 1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 

aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Dessuten er aksjene pantsatt til Q4 Næringsmegling 

AS, org.nr. 916 739 125, til sikkerhet for ethvert krav som tilkommer 

[Kjøper] eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne aksjekjøpsavtalen 

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

avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til aksjene uten 

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

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

ikke til hinder for at aksjene pantsettes på første prioritet til [Kjøpers 

bank].  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Wirgenesvei 9 AS 

[Selskapets repr.]  



 

 

Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 983 590 497, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved 

[Kjøpers representant], fullmakt til alene å pantsette og utstede en urådighetserklæring over vår 

eiendom med gnr. 51, bnr. 448  i Tønsberg  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. 

Kjøpers bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Wirgenesvei 9 AS 

 

[Selskapets repr.]  

 

 

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

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

[Sted], [signeringsdato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 
 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 



 

 

Bilag 3 

PROTOKOLL 

FOR  

STYREMØTE 

I 

WIRGENESVEI 9 AS 

 

Den [signeringsdato] ble det avholdt styremøte i Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 983 590 497, i selskapets 

lokaler. Følgende personer deltok: [Styremedlemmene]. Styret var dermed fulltallig og 

beslutningsdyktig. Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller 

dagsordenen. 

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

(Kjøper) erverver alle aksjene i selskapet. 

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

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

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

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

vegne av selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for selskapet. 

[Videre godkjente styret at selskapets eiendom blir pantsatt med urådighet til fordel for Kjøpers 

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

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

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

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

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

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

generalforsamlingen i selskapet måtte beslutte det.  

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

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

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

 

[Styremedlemmene] 



 

 

Bilag 4 

 

Til styret i Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 983 590 497 

 

MELDING OM AKSJEERVERV OG PANTSETTELSE 

Vi gir herved melding om at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato] har ervervet alle aksjene i Wirgenesvei 9 AS.  

Det gis samtidig melding om at disse aksjene er pantsatt på første prioritet til [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Vi krever at [Kjøper] straks innføres i aksjeeierboken til Wirgenesvei 9 AS som eier av alle aksjene , og 

at [Kjøpers bank] innføres som panthaver. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for [Kjøper] 

[Kjøpers repr.] 

 

*** 

 

Vi bekrefter herved at [Kjøper] har ervervet alle aksjene i Wirgenesvei 9 AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Krogh Eiendom AS 

[Selgers repr.] 

 

 



 

 

Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

WIRGENESVEI 9 AS 

Org.nr. 983 590 497 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

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

[org.nr. Kjøper] 1-1001) 100 1) Aksjene er pantsatt på første prioritet til 
[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank], med adresse [•]. 
2) Dessuten er aksjene pantsatt på 2. 
prioritet til Q4 Næringsmegling AS , 
org.nr. 916 739 125 til sikkerhet for 
ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til 
Avtalen. Eieren av aksjene kan ikke 
avhende eller pantsette aksjene eller 
rettigheter til aksjene uten samtykke fra 
Q4 Næringsmegling AS , Nedre 
Langgate 37, 3126 TØNSBERG  

1) [overtakelsesdato] 
 

2) [signeringsdato] 
 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Wirgenesvei 9 AS 

[Selskapets repr.]  



 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

           Bilag 6 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

WIRGENESVEI 9 AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wirgenesvei 9 AS, org.nr. 

983 590 497, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt].61 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.62 

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

                                                           
61 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes «på en egnet måte» uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Hvis generalforsamlingen skal avholdes 
etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten 

forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Generalforsamlingen utpekte [Kjøpers repr.] til å signere 

protokollen. Styrets medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse 

hadde noen kommentarer eller innvendinger.» 
62 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder general-
forsamlinger som avholdes som møte. 



 

 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

[●] (styreleder), [●] og [●] skal here1er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er here1er selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Wirgenesvei 9 AS. 

§ 2 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 3 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK 100 000,- fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 100,-. 

§ 4 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven. 

§ 5 

Signatur64 

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

* * * 

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

                                                           
64 Det er ikke nødvendig med en signaturbestemmelse i vedtektene. I mangel av en slik vedtektsbestemmelse avgjør styret 
hvem som signerer for selskapet, jf. aksjeloven § 6-31. 



 

 

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]65       [Medundertegner] 

   

                                                           
65 Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen signeres av styrets leder på signeringstidspunktet eller den 
som generalforsamlingen utpeker, jf. § 5-7a (3). 



 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

FULLMAKT OG SAMTYKKE 

 

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

stemme for våre aksjer i Wirgenesvei 9 AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i 

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

Undertegnede samtykker herved til: 

1. at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående 

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

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

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

setning; og 

3. at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 

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

 

[sted], ________ 

 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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