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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 131, Bruksnummer 243 i 3801 HORTEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 28.04.2021 kl. 12.53
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 28.04.2021 kl. 12.51

Adresse(r):

Gateadresse: Harestien 15
Gatenr: 3475
Kommune: HORTEN
Postkrets: 3188 HORTEN

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/362389-1/200 06.05.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 3 038 000
Omsetningstype: Fritt salg
JTE EIENDOM AS
ORG.NR: 992 472 685
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1970/2639-2/28 22.07.1970 ERKLÆRING/AVTALE
REFUSJONSKRAV NOK 10000 TIL HORTEN KOMMUNE FOR HVER
TOMT
SOM UTSTYKKES FRA D E
OVERFØRT FRA GNR. 131, BNR. 111
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1971/3399-2/28 18.08.1971 BESTEMMELSE OM GJERDE
Med flere bestemmelser

GRUNNDATA

1971/2859-2/28 14.07.1971 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3801 GNR: 131
BNR: 132

2020/1461916-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 28.04.2021 12:53 – Sist oppdatert 28.04.2021 12:51
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KNR: 0701 GNR: 131 BNR: 243

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

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

Gårdsnummer 25, Bruksnummer 18 i 3801 HORTEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 28.04.2021 kl. 12.54
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 28.04.2021 kl. 12.54

Adresse(r):
Matrikkelenheten har ikke registrert adresse

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/362389-1/200 06.05.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 3 038 000
Omsetningstype: Fritt salg
JTE EIENDOM AS
ORG.NR: 992 472 685
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Ingen heftelser registrert.
GRUNNDATA

1971/3669-1/28 01.09.1971 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3801 GNR: 25
BNR: 2

2020/1556929-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 0701 GNR: 25 BNR: 18

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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BILAG HARESTIEN 15 – JTE EIENDOM AS 

 

 
 

1. Grunnboksutskrift og tinglyste 

servitutter 

2. Meglerinformasjon fra kommunen 

3. Energiattest 

4. Selskapsinformasjon Jte Eiendom AS 

5. Kjøpekontrakt 

c102-ts
Utheving



 
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: 
 

 

 

3801/131/243/0/0 

Adresse: Harestien 15 

3188 HORTEN 

 

 

 Ja Nei 

Er det utført tilsyn med 

fyringsanlegget? Hvis 

ja sett inn dato.  

Det ble utført tilsyn med 

fyringsanlegget i ovennevnte 

adresse den 03.06.13. 

Tilsynet var et visuelt tilsyn 

og rapporten kan ikke 

benyttes som en 

tilstandsrapport. 
 

 

 

 

 

 Dato Utført Ikke utført 

Siste feiebesøk 15.05.14 X  

  

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


Vår dato Vår referanse

03.06.2013 13/1452-1 /GBN-0131/0243, K2-M88
Deres dato Deres referanse

Vestfold 
Interkommunale 
Brannvesen IKS

Vår saksbehandler: Ruben Heggertveit, tlf 

Postadresse
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Tønsberg brannstasjon Kopstad brannstasjon Nøtterøy brannstasjon
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Ollebukta 6, Tønsberg Nykirke Kirkeveien 222, Borgheim
Tlf.: 33 00 36 00 Faks: 33 00 36 09 Faks: 33 40 12 27
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796 
Bankkonto: 2470.25.42215

Jte Eiendom AS

Harestien 15
3188 HORTEN

HARESTIEN 15 - 0131/0243 - HORTEN KOMMUNE - RAPPORT ETTER TILSYN MED 
FYRINGSANLEGG

__
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 
03.06.13 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 
brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift av 26. juni 2002 nr 
847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. De materielle kravene til eier/bruker er nedfelt i brann-
og eksplosjonsvernloven § 6, samt forebyggendeforskriften kap. 2. 

Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forebyggendeforskriften. 

Til stede ved tilsynet:
Eier/representant for eier: Terje Endresen
For VIB: Ruben Heggertveit

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for 
brannsikkerheten og atkomsten til anlegget. Tilsynet omfattet kontroll med at fyringsanlegget 
for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann 
eller annen skade.

Status
Det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik, anmerkninger eller andre forhold som har 
betydning for sikkerheten eller atkomsten for anlegget. 

Denne gangs tilsyn er herved formelt avsluttet.

Med vennlig hilsen

Ruben Heggertveit Mona Larsen
Feiersvenn Feiermester
Sign Sign



Horten kommune

Oversiktskart med VA

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 131 Bnr: 243 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Harestien 15

3188 HORTEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Brannventil Kum - annen eier Overløp

Sluk Avløp_felles Drensledning

Overvannsledning Spillvannsledning Vannledning - annen eier

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Samferdsel Vegnavn Flaggstang

MurLoddrett Hekk AnnetGjerde

Steingjerde Stolpe Gatelys

Bygningslinje Fasadeliv Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning

Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Frittstående trapp Kanal og grøft Havflate

Høydekurve
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 Horten kommune                                                 

Postadresse: Pb 10 

Postnr./-sted:3191 Horten 

Telefon:   33 08 50 00 

Telefaks: 33 08 50 01 

Email: postmottak@horten.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.horten.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER 

Side 1 av 1 

 

1800 / 1802   Tilknytning til offentlig vei, vann og kloakk 
 

 

1810    Vannmåler 
 
Vannleveranse etter måler:       Ja:                Nei:  

Sist avleste dato:   [02.12.2020]        
Forbruk siste år:         101 m3 

1900    Kommunale gebyrer 
 
Kommunale gebyrer utgjør totalt kr. 2 095.- * 4 pr. år. I dette inngår bl.a. gebyr for vann, 
avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på fire terminer. Forfall 20.03, 20.06, 20.09 og 
20.12.  

2000    Legalpant   
 
Kommunale gebyrer er betalt frem til: 31.03.2021. 

Restanse: kr.  0.-    + eventuelt påløpte gebyrer.                                          

 
Kommentar:  
Det tas forbehold om mulige feil/mangler. 
Det gjøres oppmerksom om at opplysninger om mulig forurenset grunn på 
eiendommen er å finne i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 

Gnr.: 131  Bnr.: 243 Fnr.: 0 Snr.: 0 

Adresse: Harestien 15   

Dato: 04.05.2021   

 Tilknyttet (sett 
kryss) 

Ikke tilknyttet (sett kryss) 

Vann Off.nett 
       

Privat 
 

 
 

Kloakk 
 

Off.nett 
       

Privat 
 

 
 

Septiktank         

Septikktank kortsluttet:      

Vei Off.vei 
       

Priv.vei 
 

 
 

Kommentar: 

Foreligger det pålegg om endring av tilknytningsforhold til 
eiendommen? 

Ja     
Nei   

I tilfelle hvilken?       Pålegg gitt dato:  

mailto:postmottak@horten.kommune.no
http://www.horten.kommune.no/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/


Horten kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3801 - Horten kommune 131 243 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: 951,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6587943,34       Øst: 582359,94

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6587922,46 582341,80 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

36,46 Ikke hjelpelinje 13

2 6587954,59 582359,04 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

20,46 Ikke hjelpelinje 13

3 6587971,01 582346,83 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

23,99 Ikke hjelpelinje 13

4 6587970,20 582370,81 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

52,12 Ikke hjelpelinje 13

5 6587918,12 582368,69 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

7,99 Ikke hjelpelinje 13

6 6587919,40 582360,80 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

19,24 Ikke hjelpelinje 13
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 Horten kommune                                                
Postadresse: Pb 10 
Postnr./-sted:3191 Horten 
Telefon:   33 08 50 00 
Telefaks: 33 08 50 01 
Email: postmottak@horten.kommune.no 
Hjemmeside: http://www.horten.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER 

 side 1 

 
Dato :04.05.2021 

 

0100    Eiendomsinformasjon 
 
Gårdsnr: 131  Bruksnr: 243 Festenr:        Seksjonsnr:        

Adresse: Harestien 15 

 
 

1000 Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
 

 Ja Nei 

Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): 
(Pdf-fil av denne sendes da) 

  

Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: 
(Pdf-fil av denne sendes da) 

  

Kommentarer:       

 
Kommentar til hele ordren:       
 
Alle produkter som er bestilt vedlegges digitalt dersom disse forefinnes i kommunens 
arkiv og/eller kartsystem. 
Denne orderen omfatter ikke opplysninger i forbindelse med byggesaksbehandling, 
dispensasjoner, erklæringer, klausuler o.l. i tilknytning til byggesaksbehandling eller 
heftelser som er tinglyst på eiendommen. 
Bygningsinformasjon som er registrert i Matrikkelen har intet lovfestet rettsvern og 
kan avvike fra gjeldende godkjenninger etter Plan- og bygningsloven. 
 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 09.04.2019) for perioden 2019-2031 inneholder bestemmelse om 
kommuneplanens forhold til eksisterende planer: 
 
Se side 2. 
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Horten kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

3801 - Horten kommune 131 243 0 0 Harestien 15, 3188 HORTEN

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

Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (9.4.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

3801 H0077 Solbakken (24.7.1969) Offentlig friområde

3801 H0077 Solbakken (24.7.1969) Industri

3801 H0077 Solbakken (24.7.1969) Høyspenningsanlegg

RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)

00315 Elgstien 18, gbnr. 131/278 og del av Knutsrødveien 7, gbnr. 131/126 (6.2.2006)

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?

Nei
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PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.

04.05.2021 12:00:57 Side 2 av 2





 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN, 
HORTEN KOMMUNE.

§ 1.

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 
Innenfor denne begrensningslinje skal bebyggelsen oppføres som 
vist på planen. 

Industriområdet. 

 § 2. 

Industriområdet kan deles opp etter de enkelte bedrifters
behov etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal god-
kjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig
regelmessig form.

§ 3.

Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle 
godkjennes av bygningsrådet. Bedrifter som etter bygnings-
rådets skjønn vil sjenere omliggende boligstrøk ved larm, 
støv, røyk eller lukt tillates ikke.

§ 4.

Hvor det i planen er vist isolasjonsbelter, kan disse ikke
bebygges. 

§ 5.

Bebyggelsen skal oppføres av brannfaste materialer i inntil 
3 etasjer. Bygningsrådet kan gjøre unntak herfra innenfor 
rammen av bygningslovgivningens bestemmelser. 

§ 6.

I industriområdet tillates ikke oppført boligbygg. 
Bygningsrådet kan gjøre unntak herfra etter at helserådets 
uttalelse er innhentet.

§ 7.

Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet som skal 
godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyden, 
konstruksjonen og fargen. Hvor industritomter støter mot 
isolasjonsbelte, settes gjerdet mellom tomt og isolasjonsbelte. 
Sammenhengende gjerder bør ha ensartet høyde, konstruksjon og 
farge. Isolasjonsbeltet kan mot gate bare inngjerdes med lave 
parkgjerder. 



 

-2 

Boligområdet.

§ 8.

De viste boligblokkene skal oppføres av brannfaste materialer
i 3 etasjer med flate tak.

§ 9.

Den øvrige boligbebyggelse skal være frittliggende med bolighus 
i l etasje med takvinkel 20-27o. Takoppbygg tillates ikke. 
Grunnflaten medregnet garasje kan være inntil 20% av tomtens 
nettoareal. 

§ 10.

Underetasje kan innredes til beboelse med bygningsrådets sam-
tykke innenfor bestemmelsene i bygningslovgivningen.

§ 11.

Garasjer skal ha grunnflate på ikke over 35 m2 og kan innenfor 
bestemmelsene i bygningslovgivningen oppføres i nabogrense. 
Garasjenes plassering skal fastsettes av bygningsrådet.

§ 12.

Garasjene skal tilpasses hovedhuset med hensyn til material-
valg, form og utseende. 

Fellesbestemmelser. 

§ l3.

Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygnings-
rådet. 

§ l4.
Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggemeldinger ha for 
øyet at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, 
og at bygninger i samme byggeflukt får en harmonisk utforming. 
Fargen på hus skal godkjennes av bygningsrådet. 

§ 15.

Det er ikke tillatt med beplantning som etter bygningsrådets 
skjønn er til ulempe for naboene eller den offentlige ferdsel.

§ 16.

Ved siden av disse reguleringsbestemmelser kommer bestemmelsene 
i bygningsloven og bygningsvedtektene for Horten kommune.

§ 17. 
Etter reguleringsbestemmelsenes ikraftreden det ikke tillatt 
ved private servitutter å etablere forhold som strider mot 
disse bestemmelser.



  

  
 1  Bestemmelser og retningslinjer 
    

 
 

 

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 

Utfyllende bestemmelser 
og retningslinjer  
Vedtatt av kommunestyret 09.04.2019, sak KOM-042/19. 

 Endret arealbruk fra friområde til boligformål for eiendommen gbnr 28/168, Idrettsveien 
9, ble vedtatt i sak KOM-128/19. 

 I sak KOM-127/19 ga kommunestyret sin tilslutning til protokollen fra meklingen knyttet til 
innsigelse fra Fylkesmannen v/landbruksdirektøren. Meklingsresultatet innebærer at 
landbruksdirektøren kan fremme innsigelse til en framtidig reguleringsplan for område N6 
Sletterød dersom planforslaget avviker fra kravet om en normal buffersone på minimum 
10 meter mot tilstøtende landbruksarealer.  

Juridisk bindende bestemmelser har hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) av 27. juni 
2008 nr 71. Utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av 
planen er vist med kursiv.  

 

   



  

  
 2  Bestemmelser og retningslinjer 
    

HORTEN 
KOMMUNE 

Innhold 
1. GENERELLE BESTEMMELSER ............................................................................................................. 3 

1.1 PLANKRAV OG UNNTAK FRA PLANKRAVET ...................................................................................... 3 

1.2 UTBYGGINGSAVTALER (pbl §§ 11-9 nr. 2 og 17-2) ........................................................................... 3 

1.3 KOMMUNAL FORKJØPSRETT (pbl § 17-3) ........................................................................................ 4 

1.4 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER (pbl § 11-9 nr. 3) ............................................................................ 4 

1.5 REKKEFØLGEKRAV (pbl § 11-9 nr. 4) ................................................................................................ 4 
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1. GENERELLE BESTEMMELSER  

1.1 PLANKRAV OG UNNTAK FRA PLANKRAVET  

1.1.1 Generelt plankrav (pbl § 11-9 nr. 1): 
Innenfor formålene «bebyggelse og anlegg» og «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» kan tiltak som nevnt 
i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a), d), e), k) og l) ikke finne sted før det foreligger 
reguleringsplan.  
Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling, skal det være redegjort for hvordan det regulerte 
området inngår i en større sammenheng i forhold til teknisk og sosial infrastruktur, grønnstruktur, servicetilbud, 
planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.  Se også krav til de enkelte byggeområdene i bestemmelsenes 
kapittel 1.15 vedrørende forhold som skal avklares og belyses i videre planarbeid.  
 
1.1.2 Krav om reguleringsplan for områder ved USN/Borre og nåværende jernbane (pbl § 11-9 
nr. 1) 
 Før det kan vedtas detaljreguleringsplaner innenfor områdene B1, B2, B3, B7, B9, B12 og V1 skal det foreligge 

godkjent områdereguleringsplan. 
 
 Etterbruk av arealer som benyttes til nåværende jernbane skal avklares i reguleringsplan.  
Forhold som skal avklares og belyses nærmere i områdereguleringsplanen framgår av pkt. 1.15.8 i 
bestemmelsene. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for nåværende jernbane skal bruk til gang- og sykkelvei og tilbakeføring 
av arealer til landbruksformål vurderes. 
 
1.1.3 Unntak fra plankrav (Pbl § 11-10 nr. 1):  
Følgende tiltak krever ikke reguleringsplan forutsatt at tiltaket ikke innebærer et større bygge- og anleggstiltak 
eller kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder barn og unges interesser:  

a) Utbygging / fortetting innenfor eksisterende boligområder med totalt 4 boenheter, inkludert eksisterende 
innenfor eksisterende bygning eller eiendom dersom kravene til leke- og uteoppholdsarealene i pkt. 1.9 og 
parkering i pkt. 1.10, utnyttelsesgrad og byggehøyde er tilfredsstilt.  

b) Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasje og uthus for eksisterende boligbebyggelse  
c) Mindre tilbygg og utvidelser innenfor byggeområder for fritidsbebyggelse så fremt det er i henhold til 

bestemmelsene i pkt 2.4. 
d) Oppføring av næringsbygg med BRA inntil 1000 m2 i områder definert til næringsvirksomhet dersom 

infrastruktur, parkering og trafikksikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte 
e) Mindre tiltak på eksisterende næringsbygg i byggeområder dersom tiltaket ikke medfører økt trafikk, støy 

eller forurensning for omkringliggende boliger  
f) Navigasjonsinstallasjoner for å sikre trygg og sikker ferdsel til sjøs    
Kommunen kan stille ytterligere vilkår for å fravike plankravet, blant annet utvidet krav til dokumentasjon, 
nabovarsel, høring og/eller rekkefølgekrav som følger av denne planen.  

 
1.2 UTBYGGINGSAVTALER (pbl §§ 11-9 nr. 2 og 17-2)  
Det kan forhandles om og inngås utbyggingsavtale for å gjennomføre arealplaner i Horten kommune.  

Kommunestyret har gjort eget vedtak om forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler etter pbl § 17-2. Behovet 
for utbyggingsavtale skal avklares i oppstartsmøtet. 

  Vedtak 18.06.2007 saksnummer K-063/07 (arkivsak 07/1543).  
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1.3 KOMMUNAL FORKJØPSRETT (pbl § 17-3)  
For boligutbygging med 5 eller flere boenheter, kan det inngås utbyggingsavtale om fortrinnsrett for 
kommunen eller andre for kjøp av inntil 10 % av boligene til markedspris. Kommunen skal ha rett til å kjøpe 
minimum én boenhet i de minste boligprosjektene, for øvrig gjelder de vanlige normer for avrunding. 

Ved detaljregulering av nye boligområder skal det alltid gjøres en vurdering av om en del av boligene skal settes av til 
boliger for vanskeligstilte grupper ut fra boligsosiale forhold.  
 

1.4 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER (pbl § 11-9 nr. 3)  

1.4.1 Vann- og avløpsanlegg 
All bebyggelse, inkludert eksisterende og ny fritidsbebyggelse, har krav om tilknytning til offentlig vann- og 
avløpsnett dersom det etter kommunens skjønn ikke vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, 
eller andre særlige hensyn tilsier at det bør gjøres unntak fra kravet, jf. pbl §§ 27-1, 27-2 og 30-6.  

 
1.4.2 Overvannshåndtering 
Alt overvann skal primært håndteres på egen eiendom ved infiltrasjon. Kun eiendommens naturlige avrenning 
til naboeiendommer tillates. Terrengendringer skal ikke forringe naboeiendommers overvannssituasjon. Kun 
drensvann og eventuelle godkjente påslipp fra fordrøyningsanlegg tillates tilført kommunale 
overvannsledninger. 

Ved overvannsutslipp til lokal resipient eller terreng, skal ikke utslippet ha negativ innvirkning på 
naboeiendommer og arealer nedstrøms tiltaket. Utslippets innvirkning beregnes frem til punktet der det ikke 
lenger kan dokumenteres å ha noen effekt ved en 200-års hendelse med 20 % sikkerhetsfaktor. 

Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende fordrøying av overvann på egen 
grunn. Ved alle tiltak over 50 m2  - BYA og eller ved opparbeiding av tette terrengflater, skal det kunne 
dokumenteres at nedbørsfelt oppstrøms tomten i tillegg til tomtens eget bidrag til avrenningen er vurdert. 

Tette flater skal i størst mulig grad unngås og overvann benyttes som bruks- og opplevelseselementer. 

Overvannshåndtering i grøntstruktur og LNF-områder skal så langt det lar seg gjøre føres i åpne bekker, 
fordrøyningsgrøfter og fordrøyningsmagasin. 
 

1.5 REKKEFØLGEKRAV (pbl § 11-9 nr. 4)  
1.5.1 Generelle rekkefølgekrav 
For områder avsatt til utbyggingsformål kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold av betydning 
for utbyggingsformålet er ivaretatt og etablert:  

• Tilfredsstillende teknisk infrastruktur  
• Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet  
• Areal til lek og fritidsaktivitet for barn og unge  
• Trafikksikker adkomst for kjørende, syklister og fotgjengere 
• Tilfredsstillende kapasitet på veinettet  

Rekkefølgekravene skal legges til grunn ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved behandling av nye 
tiltak.   
Med teknisk infrastruktur menes blant annet kjørevei, gang- og sykkelvei, parkering, vann, avløp, overvann og 
energiforsyning. Krav til lekeareal er nærmere gitt i punkt 1.9, og det kan stilles rekkefølgekrav som sikrer 
opparbeiding og kvalitet på leke- og oppholdsareal. Hvilken infrastruktur, krav til opparbeiding og kvalitet 
eventuelt rekkefølgebestemmelser som gjelder for de enkelte utbyggingsområdene, vil fastsettes gjennom 
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reguleringsplanarbeidet. «Mål og Strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune», vedtatt av 
kommunestyret 12.01.2015 gir føringer for hvilke krav som vil bli satt for de ulike temaene.  
 
1.5.2 Adkomst til områdene B2, B3, B4, B7 og B12 
Utbygging innenfor områdene B2, B3, B4, B7 og B12 kan ikke gjennomføres før planlagt adkomstvei V1 er 
etablert. 
Ved utarbeidelse av områdereguleringsplan, jfr. pkt. 1.1.2, kan det vurderes om enkelte delområder innenfor B2, 
B9 og B12 kan bygges ut i påvente av ny adkomstvei V1. 
 
1.5.3 Jernbanedeponi (S6) 
Området kan ikke tas i bruk til idrettsformål før jernbaneanlegget med tilhørende anleggs- og riggområde og 
område for massedeponi er gjennomført. 

 
1.6 HOLDNINGSKLASSER TIL AVKJØRSLER FOR FYLKESVEIENE (pbl § 11-10 nr. 4) 
Holdningsklasser til avkjørsler for fylkesvegene utenfor områder som omfattes av reguleringsplan framgår av 
tabellen nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innholdet i holdningsklassene spesifiseres i vedtak gjort av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vestfold 
fylkeskommune 04.12.2012, sak 87/12. 

Avkjørsler i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 
Ved dispensasjonsbehandling skal retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg, vedtatt av 
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vestfold fylkeskommune i sak 87/12 legges til grunn. Sakene oversendes 
regionale og statlige myndigheter for uttalelse. 
 
  

Meget streng holdning  Fv 310 (Falkenstensveien, Mellom Keisemark, Torggata, 
Skippergata, Ollebakken, Strandpromenaden, Midgardsveien)  

 Fv 311 (Kjærveien, Grev Wedels gate, N.C. Nielsens gate) 
 Fv 325 (Hortensveien, Raveien, Kirkebakken) 
 Fv 705 (Trimveien, Holtanveien) 
 Fv 715 (Borreveien, Storgata) 

Streng holdning  Fv 680 (Kopstadveien) 

Mindre streng holdning  Fv 460 (Bakkegata, Stangs gate) 
 Fv 530 (Adalsveien) 
 Fv 665 (Solerødveien) 
 Fv 666 (Tokerødveien, Pauliveien, Moskviveien) 
 Fv 670 (Vikveien, Nykirkeveien, Kirkesvingen) 
 Fv 675 (Bruserudveien) 
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1.7 BYGGEGRENSER (pbl § 11-9 nr. 5)   

1.7.1 Byggegrense langs fylkesvei 
Byggegrenser for fylkesveg utenfor områder som omfattes av reguleringsplan framgår av tabellen nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
Byggegrense i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan.   
Ved dispensasjonsbehandling skal retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg, vedtatt av 
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vestfold fylkeskommune i sak 87/12 legges til grunn. Ssakene oversendes 
regionale og statlige myndigheter for uttalelse. 
 

1.8 UNIVERSELL UTFORMING (pbl § 11-9 nr. 5)   
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle publikumsrettede bygninger, 
fellesarealer, trafikkanlegg med mer. Universell utforming innebærer at utformingen av både det offentlige 
rom og bebyggelse skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Det skal 
redegjøres for hvordan disse hensynene er ivaretatt.  
  

1.9 KRAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEPLASSER (pbl § 11-9 nr. 5)  
Ved fortetting i eksisterende boligområder og ved etablering av nye boliger skal det etableres tilstrekkelige 
utearealer og lekeplasser i henhold til kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealer. Barn og unge skal 
spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen.   
 

1.9.1 Kvalitetskrav til leke- og uteoppholdsarealer.  
Arealet skal: 
• Være variert og tilpasset utbyggingens størrelse 
• Arealet må fremstå som et samlet hagerom. Restarealer rundt bygningen(e) skal ikke medregnes 
• Kunne opparbeides med nødvendig utstyr for lek, spill for barn og unge, sittegruppe, beplantning, grillplass 

og lignende. 
• Gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet. 
• Være skjermet fra trafikkfare. 
• Tilfredstille nasjonale normer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning, herunder strålefare. 
• Areal brattere enn 1/3 medregnes ikke i regnskapet til lek- og uteoppholdsareal. 

 
1.9.2 Minimumskrav til privat uteoppholdsareal 

 MUA, m2/bolig  
(boenhet)  

Minste stille areal m2/bolig  
(boenhet) (arealet skal ligge utenfor gul 
støysone, LDEN < 55 dB)  

Lavblokk og høyblokk  20 15 

Småhusbebyggelse  50 30 

Enebolig  100 50 

Byggegrense Fylkesvei 

50 meter Fv 310, 311 og 325 

30 meter Øvrige fylkesveier 
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• Ved ombygging / bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser som for ny 
Bebyggelse.   

• Inntil 50 % av privat uteoppholdsareal kan løses på takterrasser og balkonger dersom disse er universelt 
tilgjengelige.  

• Minst 50 % av privat uteoppholdsareal skal være solbelyst kl.1500, vårjevndøgn. 
For definisjon av boligtyper legges veileder om grad av utnytting til grunn. H-2300 utgitt i 2014 av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
1.9.3 Minimumskrav til felles uteoppholdsareal 

 MUA m2/boenhet Minste stille areal m2/boenhet 

Boligbebyggelse med 5 boenheter eller 
flere 

        
 

10 

(arealet skal ligge utenfor gul støysone, LDEN 
< 55 dB)  

10 

• Inntil 50 % av felles uteoppholdsareal kan løses på takterrasser dersom disse er universelt tilgjengelige. 
• Minst 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst kl.1500, vårjevndøgn.  

 

1.9.4 Areal for lek 
Lekeplassene skal ha trafikksikker adkomst, og bør fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til gang- sykkelveier og 
grøntområder og være skjermet fra trafikkstøy eller annen forurensing. Naturgitte kvaliteter og god 
soleksponering bør ivaretas ved lokalisering og opparbeiding.  

Nærlekeplass  
Ved etablering av 5 boenheter eller flere i nye felt eller uregulert tettbygd strøk skal det anlegges privat felles 
lekeplass på minimum 125 m2 innen en avstand på 50 m. Lekeplassen skal gi plass til for eksempel sandkasse, 
huske, klatrestativ og sitteplasser. Listen er ikke uttømmende. Maksimum 20 boenheter kan ha en felles 
lekeplass. Hele arealet skal ligge innenfor nedre grenseverdi for gul støysone, LDEN < 55 dB.  

Kvartalslekeplass  
Ved etablering av 5 eller flere boenheter skal det være tilgang til en lekeplass på minimum 1500 m2 innen en 
avstand på 300 m. Lekeplassen skal gi plass til ballek, aking, sykling og likende. Hele arealet skal ligge innenfor 
nedre grenseverdi for gul støysone, LDEN < 55 dB.  

Felleslekeplass  
Ved etablering av 5 eller flere boenheter skal det være tilgang til et stort felles lekeområde på minimum 5000 
m2 (alternativt 2 x 2500 m2) innen en avstand på 1000 m. Området skal gi muligheter for fri lek og tilrettelegges 
for ballspill, skileik, sykling eller andre arealkrevende aktiviteter på deler av området. Hele arealet skal ligge 
innenfor nedre grenseverdi for gul støysone, LDEN < 55 dB.  

 
1.9.5 Erstatningsareal 
Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til skoler eller 
barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en vurdering av leke- og oppholdssituasjonen og 
skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. 
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1.10 PARKERING (pbl § 11-9 nr. 5)  
1.10.1 Krav til antall parkeringsplasser for bil: 

Arealkategori Grunnlag pr parkeringsplass Sone 2 Sone 3 

Bolig Boenhet inntil 120 m2 BRA Min 0,5 

Maks 1,5 

Min 1 

Maks 2 

Bolig Boenhet over 120 m2 BRA Min 1 

Maks 2 

Min 2 

Maks 3 

Kontor 100 m2 BRA Min 0,5 

Maks 2 

Min 0,5 

Maks 2 

Forretning og service 100 m2 BRA Min 1,5 

Maks 2 

Min 1,5 

Maks 3,5 

I kommuneplanens arealdel er det kun område B5 og B9, Campus Vestfold, som ligger innenfor sone 2. Øvrige deler av 
planområdet er sone 3. Sone 1 og sone 2 er for øvrig definert innenfor virkeområdet for kommunedelplanen for 
Horten sentrum.  

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan som skal følge planforslag 
eller søknad om tiltak.  

For annen arealbruk enn de som er angitt i bestemmelsene, må det utøves skjønn.   

Boligparkering bør samles og plasseres under bakken. Adkomst til boliger bør være bilfri, med unntak av 
tilrettelegging for nyttetransport. Parkering kan løses på annen tomt, i felles p-hus eller kjeller.  

 
Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne:  
• Minimum 10 % for parkeringsanlegg inntil 200 plasser  
• Minimum 2 % av antall plasser over 200  

Minimum 10 % av p-plassene skal være tilrettelagt for lading av elbil.  

 
1.10.2 Krav til parkeringsplasser for sykkel:  
Det skal etableres plasser for fastmontert, trygg og værbeskyttet sykkelparkering i alle tiltak hvor det bygges 
boligkompleks, større kontor / forretningslokaler eller offentlig eller privat tjenesteyting. 

 Retningsgivende antall oppstillingsplasser for sykkel er 2 plasser pr 150 m2-BRA bolig og 2 plasser pr 200 m2 BRA 
kontor og forretning. For offentlig og privat tjenesteyting må antall oppstillingsplasser tilpasses formålet.  
I sone 2 kan kontor, forretning og service løse kravet utenfor egen tomt.  

 Ved stasjoner og knutepunkt legges det til rette for innendørs sykkelparkering. 
 En viss andel av plassene til sykkelparkering skal være tilrettelagt med ladeløsning. 
 For offentlig og privat tjenesteyting med besøkende skal det være parkeringsplass for sykkel nær 

hovedinngangen. 
 Parkeringsplasser for sykler skal være dimensjonert for parkering av ulike typer sykler, hvor en viss andel av 

plassene skal dimensjoneres for lastesykkel/sykkel med tre hjul/sykkel med vogn. 

 

1.11 SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER (pbl § 11-9 nr. 5) 
Skilt- og reklameinnretninger for Horten kommune 2015 skal legges til grunn for plan- og 
byggesaksbehandlingen, og følger som vedlegg til kommunedelplan for Horten sentrum vedtatt 7.9.2015.  
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1.12 MILJØKVALITET (pbl § 11-9 nr. 6)  
1.12.1 Bekker 
Eksisterende bekker skal bevares så nært opp til sin naturlige form som mulig. Bekkelukking tillates ikke. 
Bekkelukkinger skal gjenåpnes såfremt dette ikke kan føre til skade på eksisterende omkringliggende 
eiendommer og deres eksisterende bruk. 

 
1.12.2 Støy  
Alle boenheter skal minimum ha en yttervegg mot en stille side, og minst 50 % av rom for støyfølsomt 
bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre 
grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er et oppholdsrom i en boenhet skal minst en fasade i dette 
rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side.  
 

For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer angitt i norm for uteoppholdsareal (ref pkt 1.9.2) 
ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat 
uteoppholdsareal ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone, ref. støykrav i T-1442/2016.  
  
Ny eller vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til 
støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdier for gul sone, eller slik at verdifulle friområder og 
friluftsområder utsettes for støy over grenseverdiene i kap. 3.2.2. i T-1442/2016.  
Ved etablering av nye parker og byrom bør stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen.  
  

1.12.3 Lysforurensning  
Ved valg og utforming av utendørs belysning skal det legges vekt på å redusere mengden strølys så mye som 
mulig. Lyskilder skal ikke rettes opp lufta, men rettes mot de områder eller bygninger som skal belyses. Unødig 
lysbruk bør unngås. 

Ved utforming og valg av belysning skal tas hensyn til Borreskåla som et viktig kulturlandskap og til 
stjerneobservatoriene ved Borrevannet og på Nykirke. 
Lysforurensning er uønsket eller overflødig kunstig lys. I tillegg til å være lite energieffektiv kanoverflødig kunstig lys 
også ha konsekvenser for astronomi, økologi og helse ved at nattehimmelen blir lysere. Der det er mulig bør lys kunne 
slås av automatisk når det ikke er behov for lyset. 

 

1.12.4 Hule eiketrær  
Forekomster av hule eiker er en utvalgt naturtype etter Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Med 
hule eiker menes eiektrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er 
synlige hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i 
brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlige hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn 
åpningen ogder åpningen er større enn 5 cm. Unntatt er hule eiker i produktiv skog. 
Betydningen av at en naturtype er en utvalgt naturtype etter forskriften følger av naturmangfoldoven § 53 til § 56. 
 

1.13 BYGGESKIKK (pbl § 11-9 nr. 6)   
Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter 
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, material- og fargevalg, takform og 
proporsjoner tilpasset strøket, skal fremme gode gate og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende 
vegetasjon og landskapsbilde. Samtidig skal man være åpne for nye arkitektoniske forslag og bygningsformer.  
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I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i 
forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning.  

  
1.14 HENSYN TIL KULTURMINNER OG KULTURMILJØER (pbl § 11-9 nr. 7)  
 Hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og 

byggesaker. Verneverdig og antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et 
helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap, skal bevares og ikke rives eller endres slik at verdien forringes. 
Kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, krigsminner, alleer med mer skal bevares. 

 Dersom man ønsker å bygge til bygninger med antikvarisk verdi skal det gjøres på en slik måte at det 
ivaretar bygningens verneverdi.  

 Nye bygninger skal tilpasses både naturlig terreng og verneverdige bygninger når det gjelder høyde, form 
og materialbruk. Ved søknad skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.   

 Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar 
kulturminnene og verneverdige bygninger i området.   

 Der oppfyllelse av energikrav i plan- og bygningsloven med forskrift ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.  

 Tillatte byggehøyder for ulike byggeområder i sentrum skal underordnes hensynet til bevaringsverdig 
bebyggelse, miljøkarakter og hensynssoner der disse kommer i konflikt.  

Vurderingen av hva som er kulturminner eller verneverdig bebyggelse vil være gjenstand for en løpende vurdering av 
plan- og bygningsmyndighet og antikvarisk myndighet. Målet for vern er å bevare det opprinnelige både som 
autentisk objekt og som formuttrykk. Ved utbedring av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt 
dokumenterte faser i bygningens historie. Eldre bygningsdeler bør bevares og gjenbrukes i sin opprinnelige 
sammenheng.   
 
1.14.1 Automatisk fredede kulturminner    
Arealer på land  
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 arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 8 andre 
ledd. 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.  

Arealer i vann  
Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet etter kulturminneloven 
(keramikk, glass, vrakdeler etc.), må arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre materialet og 
Norsk Maritimt Museum varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 14, jf §§ 8 andre ledd og 13 første ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at 
det blir overholdt.  
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1.15 FORHOLD SOM SKAL AVKLARES OG BELYSES I VIDERE REGULERINGSARBEID, HERUNDER 
MILJØOPPFØLGING OG - OVERVÅKING (pbl § 11-9 nr. 8) 
 
1.15.1 Risiko og sårbarhet    
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres en ROS- 
analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. ROS-analyse skal foreligge 
før 1. gangs behandling av planen. For områder som er utsatt for farer som skred, ras, flom og støy vises det til 
retningslinje nr 2/2011 revidert 22. mai 2014 ”Flaum- og skredfare i arealplaner” og ”Retningslinjen for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2016)”. I områder med forurenset grunn skal det ved regulering til annen arealbruk 
gjennomføres en miljøteknisk undersøkelse og risikovurdering.   
  
Konsekvensutredning utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen skal legges til grunn, og følges opp ved framtidig 
regulering og utbygging.  

Flom, stormflo og bølgepåvirkning 
I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. 
Kotehøyden for overkant gulv i 1. etasje skal ikke settes lavere enn 2,6 m (høydereferanse NN2000) uten at det 
etableres tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare eller skade. 

Grunnforhold, geotekniske forhold og stabilitetsforhold 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner 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. 

Kjente områder med fare for kvikkleireskred er avsatt som hensynssone H310 på plankartet, jfr. pkt. 3.1.4 i 
bestemmelsene. 
 
1.15.2 Flomveier   
Alle fysiske tiltak, nybygg, terrengendringer eller annet, skal ivareta eksisterende flomveier/vannveier og sikre 
egen og andres eiendom mot overvannsflom.  

Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik 
at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet.  

 
1.15.3 Blågrønn faktor 
Ved utbyggingsprosjekter i ytre byområder/småhusbebyggelse/rekkehus bør det legges til grunn en blågrønn 
faktor på minimum 0,8. Ved omdisponering fra regulert grøntområde til utbyggingsformål bør den blågrønne 
faktoren legges høyere for å kompensere for tap av blågrønn faktor. Med Høyere menes 0,9 eller mer. Hensikten 
med blågrønn faktor er å bidra til: å dempe skader fra kraftigere og mer nedbør / bærekraftig 
overvannshåndtering / fremme økologiske og estetiske kvaliteter / utvikle jordsmonnet / forbedre mikroklima, 
vann- og luftkvalitet / legge til rette for bedre uterom. Blågrønnfaktor beregnes på byggesaksnivå i henhold til 
«Blågrønn faktor, Veileder byggesak, 28.01.2014». 
 
1.15.4 Grønnstruktur 
Ved fortetting og utbygging av nye og eksisterende byggeområder skal den overordnede grønnstrukturen 
ivaretas og utvikles, herunder turveier, hovedstier, tråkk og andre gang- og sykkelforbindelser, 
sammenhengende grøntdrag, grønne lunger og områder for lek og rekreasjon.  
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1.15.5 Transport 
Ved utarbeidelse av område- og detaljplan og nye tiltak, skal det tas hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, 
forholdet til kollektivtransport samt framkommelighet på berørt veinett og tilgjengelighet for gående og 
syklende. Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger.  
I nye planer skal det sikres trygge gangveier (snarveier) mellom boligområder og bussholdeplasser, mellom lek og 
grønnstruktur og gjennom næringsområder.  
 
1.15.6 Krav til Matjordplan  
I saker som medfører nedbygging av matjord og dyrkbar mark kreves det en plan for bruken av jordressursene 
før igangsettingstillatelse gis. Planen skal forelegges landbruksmyndigheten og inneholde opplysninger om 
antall m3 med matjord, hvordan den skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og hvor mye som 
skal tilfalle landbruksarealer i nærheten. Det må foreligge bekreftelse fra Mattilsynet om at jorden er fri for 
floghavre. 
 
1.15.7 Arealer på tak 
Tak kan utnyttes til energiproduksjon / solceller, overvannshåndtering / vannfordrøying, oppholdsrom og felles 
bruksareal, dyrking og matproduksjon (bier), biologisk mangfold, rensing av luft / binding av støv etc. Tak som areal 
utredes / vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

1.15.8 Områderegulering for B1, B2, B3, B7, B9, B12 og V1. 
Områdereguleringen skal avklare de overordnede, helhetlige sammenhengene for arealbruk, 
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening. Det skal vises 
hvordan området kan knyttes sammen med Borre og hvordan de overordnede sammenhengene kan ivaretas i 
ulike etapper av områdets utvikling. Detaljregulering av delområder kan inngå som en detaljert del av 
områdereguleringen. Innenfor område B2 skal fordelingen mellom næringsarealer og arealer til boligformål 
avklares.   

Ved regulering av området skal:  
- det settes av en buffersone mot Adalstjern naturreservat.  
- salamanderdammer i området sikres.  
- det gjennomføres tiltak som sikrer at grunnvannstanden i området ikke senkes.  
- det sikres en grønn korridor øst – vest gjennom området for vilt og friluftsliv.  
- ivaretagelse av naturtypen hagemark i områdene B1, B2, B9 og B12, samt eiketrær som faller inn under 

forskrift om utvalgte naturtyper, utredes og avklares 
- tilfredsstillende sikkerhet i forhold til ras- og skredfare dokumenteres, jfr. hensynssone, faresone ras- og 

skredfare (H310) 
- kryssløsning ved Rv 19 avklares 

 

1.15.9 Område H21 kombinert formål  
Det stilles krav om områderegulering. H21 må ses sammen med område HS1 i kommunedelplan for Horten 
sentrum. Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål, 
havneformål og friområde. Strandsonen skal opparbeides som friareal og være tilgjengelig for allmennheten og 
inkludere kyststi. Det skal etableres og opparbeides en grønn buffersone mot trafikkareal og vei. Beplantning og 
terrengforming skal inkluderes i utomhusplan, minimum 30 % av tomteareal skal være grønt.  
I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen.   
 

1.15.10 Orerønningen H2  
Det skal foreligge en plan for etablering og gjennomføring av anlegg for snowboard og skileik i Nordlibakken 
senest samtidig som plan for Orerønningen H2 fremmes. 
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1.15.11 Aasheim H5    
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal aktuelle tiltak for å bedre sikkerheten for myke trafikanter avklares. 
Trafikksikker løsning for myke trafikanter, herunder skolevei for barn, skal dokumenteres. Adkomst fra fv.670 
skal gis en tilfredsstillende utforming. 
Forholdet til kirkestedet og Nykirke kirke skal belyses. Ny bebyggelse må utformes på en slik måte at den ikke 
kommer i konflikt med kirkeloven eller kulturminnelovens bestemmelser. 
Dersom det i reguleringsarbeidet legges til rette for utbygging av området mens dagens jernbane er i drift må 
området risikovurderes i forhold til økt trafikk over Nykirke planovergang. 
Adkomst til H5 skal utformes iht. SVV’s vegnormal N100. 
 

1.15.12 Bjerketun H8 
Før utbygging kan gjennomføres, skal det settes av areal til mulig rundkjøring i krysset Borreveien og Trimveien. 
Bygging av rundkjøringen avklares i reguleringsplan på bakgrunn av trafikkanalyse.  
Det skal sikres en buffersone mot Borreveien. Alléen ved Sembsporten og selve Sembsporten skal bevares og tas 
hensyn til ved videre utvikling.  
Ved detaljregulering av område H8 skal det forhandles om utbyggingsavtale hvor utbyggers økonomiske bidrag til 
planlegging eller utbedring av krysset Borreveien x Trimveien avklares. 
 
 

2 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL  

2.1 FELLES BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 11-9 nr. 5) 
 
2.1.1 Handelsvirksomhet  
• Det tillates ikke etablert handelsvirksomhet som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel og Regional 

plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. 
• Utenfor definerte sentrumsområder (ref kommunedelplan for Horten sentrum) tillates ikke oppført 

handelsvirksomhet større enn 1 000 m²-BRA og / eller flere enn ti butikker. Etablering av handelsvirksomhet 
eller detaljhandel skal bygge opp under eksisterende senterstruktur. 

• Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18. Det er unntak for 
områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er avgrenset i den til en hver 
tid gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan. 

Ved tiltak utover 1000 m2 vil det gjøres en skjønnsmessig vurdering og kunne stilles krav om en handelsanalyse med 
vurdering av virkninger på etablerte sentrumsområder. Med handelsvirksomhet forstås detaljhandel i 
bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller fremstår som en enhet, samt utsalg som 
krever kunde eller medlemskort for å få adgang.  
 
2.1.2Byggegrenser langs sjø 
I byggeområder er byggegrense langs sjø angitt på plankartet og skal gjelde foran pbl § 1-8.  
 
2.1.3 Tiltak mellom sjø og byggegrense mot sjø  
Tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, unntatt fasadeendring, tillates ikke (jf. pbl § 1-8).  
Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra pbl § 1-8 for følgende mindre tiltak dersom disse ikke er til 
hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel:   

Etablering av ny gressplen, plattinger, gjerder, murer, levegger, oppmurte peiser og lignende mindre tiltak. Dette 
gjelder ikke frittstående bygg som bod, anneks, lysthus og lignende.  
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 Tiltak skal ikke være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller lang. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller 
medføre vesentlige terrenginngrep. Tiltak bør i hovedsak plasseres lengst mulig unna sjø.   
 
2.2. BOLIGFORMÅL (pbl § 11-9 nr. 5)  
2.2.1 Variert boligsammensetning og arealutnyttelse  
Lokal variasjon i boligsammensetning, bygningstyper og boligstørrelser, skal vektlegges. Det bør planlegges for noen 
større og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større boligutbygginger. I reguleringsplaner kan det etter 
nærmere vurderinger settes krav om boligtypesammensetting.  

Spredning skal vektlegges ved anskaffelser av kommunalt disponerte boliger for å unngå konsentrasjon og 
opphopning i enkeltområder. For nye boligområder fastsettes det en arealutnyttelse med utgangspunkt i kategorier 
fra Regional plan for bærekraftig arealpolitikk(RPBA):  

Lav. 1 – 2 boliger pr. daa.  
Middels. 2 – 4 boliger pr. daa.  
Høy. Minst 4 boliger pr. daa.  
 
Fordeling av boligutbygging, felter og tid   

Navn på område  Nummer  Areal daa Utnyttelse  

Orerønningen   H2  24  Lav  

Golftunet  H7  11  Middels  

Rørestrand  H11  25  Middels  

Klokkeråsen S  N1  40  Lav og middels  

Åsheim N5 12 Lav og middels 

Stang øst og Stang vest  Å3, Å4  31  Lav  

Borreborgåsen S2 150 lav 

Borre Hageby B11 104  Lav og middels 

Tonsåsen B3, B4 224 Lav og middels 

Fogdskogen B12 51 Middels 
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 2019-2022 2023-2026 2027-2030 

Horten 

Ferdig regulert: 

Indre havneby trinn 1 51  51     

Skavli 120    60 60 

Steinsnes gartneri 90  90     

Storg 1 - 3 42  42     

Indre havneby 350    150 200 

Rørestrand 75    75  

Golftunet 50  50 0  

Regulering pågår:       

Orerønningen 36  36     

I k-plan:        

Horten havn 300  50 100 150 

Annen fortetting 186  86 50 50 

Sum Horten 1 300  405 435 460 

        

Åsgårdstrand           

Diverse fortetting 50  20 20 10 

        

Skoppum           

Viulsrød 50  50     

Borreborgåsen 100    100   

Nær ny stasjon 50    50   

Sum: 200  50 150 0 
      
Borre       

Borre inkl Tonsåsen 280    100 180 

        

Nykirke           

Sletterødåsen 25  25     

Klokkeråsen S 25    25   

Åsheim 20      20 

Sum: 70  25 25 20 

        

Sum totalt: 1 900  500 730 670 

 
2.2.2 Adkomst  
Boligtomter skal ha én adkomst pr. eiendom. 
Adkomstens bredde bør, av trafikksikkerhetshensyn, normalt begrenses til maksimalt 5 meter. 
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2.2.3 Garasje  
Garasjer med port mot vei skal ha minimum 5,0 meters avstand til eiendomsgrense vei.  
 
2.2.4 Fortetting i boligområder 
Dersom grad av utnytting ikke er angitt i annen plan, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for bebyggelsen 
ikke overstige 30 % av tomtene, inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser i henhold til kommunens 
bestemmelse, ref pkt 1.10 medtas i beregningen av BYA med 18 m2 pr plass. Fortetting på eksisterende 
boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og terrengform egner seg, og nye bygg lar seg innpasse 
på en god måte i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur. Både gjenværende og fradelte boligtomter skal 
være tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og andre bygg. Både ny og gjenværende boligtomt skal ha 
tilfredsstillende leke og uteoppholdsarealer, ref kravene i pkt 1.9. Høyder og volum på nye bygg skal harmonere 
med skalaen i strøket.  
Fradeling skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomteforhold ned 
til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk forskrift § 5.8.  

2.2.5 #1 hagebyen Horten   
I tillegg til fellesbestemmelsene gjelder følgende for området #1 hagebyen Horten:  

a) Total utnyttelse kan ikke overskride % BYA: 30%.  
b) Det tillates kun oppføring av boligtype enebolig eller tomannsbolig. 
c) Nye tiltak skal tilpasses til omkringliggende bebyggelsesstruktur. Det tillates ikke fragmentering av den 

sammenhengende hagestruktur. 
d) Ved tiltak i henhold til pbl § 20 -1 skal de være minimum 200 m2 sammenhengende uteoppholdsareal pr. 

boenhet, på bakkeplan. 
e) Nye tiltak skal harmonere med eksisterende arkitektonisk uttrykk i området. Det tillates moderne 

formspråk (arkitektur) der tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg «hagebyens» karakter. 

 

2.2.6  Sekundærleilighet i bolig 
I områder regulert til eneboliger kan det tillates en sekundærleilighet med bruksareal inntil 80 m2-BRA. 
 
2.2.7 Hybler  
Å dele opp boenheter til hybler er å anse som et søknadspliktig tiltak, jfr. pbl. §§ 1-6 og 31-6. For hver hybel er 
det krav om 50 m2 MUA (minste uteoppholdsareal), 1 biloppstillingsplass og minimum 1 plass for sykkel.  
 
2.2.8  Næringsvirksomhet i bolig   
I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det uten søknad om tillatelse etableres lettere næringsvirksomhet på 
inntil 20 % av boligens bruksareal (BRA). Næringsvirksomhet kan etableres dersom dette ikke medfører 
vesentlig økt trafikk eller parkeringsbehov. Handel med dagligvarer og lettere forbruksvarer tillates ikke.  
Næringsvirksomheten må ikke belaste miljøet eller medføre annen ulempe for boligområdet, og forutsettes å 
være av midlertidig karakter.  
Med lettere næringsvirksomhet menes hjemmekontor, innomhus lagervirksomhet (ikke lagring av store kjøretøy 
og eller anleggsmaskiner), småskala tjenesteyting og andre typer virksomhet som ikke genererer trafikk av 
store kjøretøy eller kundetrafikk i særlig grad.  
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2.3 NÆRINGSFORMÅL OG KOMBINERTE FORMÅL (pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8)  
 
2.3.1 Utviklingsområde Campus B2   
Utviklingsområdet skal utnyttes til univeritetsrettede formål, og kan reguleres til næringsformål, offentlig og 
privat tjenesteyting og noe boligbebyggelse.  

 

2.3.2 Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold B9  
Reguleringsplan for Høgskolen i Vestfold vedtatt 15.03.2004 med senere vedtatte endringer for område 3 og 4, 
gjelder med følgende utfyllende bestemmelser:   
Innenfor området kan det i tillegg til gjeldende regulering bestemmelse § 4. a) plasseres boligbebyggelse  
(studentboliger), næringsformål, studentbarnehage og mindre forretnings- og servicefunksjoner på tilsammen 
maks 1000 m2 - BRA. BYA skal ikke overstige 35 % av regulert byggeområde. Det åpnes for bebyggelse i inntil 
kote 100 moh. Underordnede bygningsdeler som tekniske rom, overlystak med mer skal være tilbaketrukket 
fra gesims og kan være høyere. Bebyggelsen skal ha en helhetlig utforming og materialbruk. Innenfor 
byggeområdet skal ny bebyggelse etableres ved gate med inngang på gatenivå. Parkeringsplasser skal etableres 
i p-hus på minimum 3 etasjer over bakken og/eller under terreng. Campus Vestfold regnes innenfor sone 2 i 
henhold til punkt 1.10 Parkering, det tillates ikke etablert ny overflateparkering.    
  
2.3.3 Vestmannrød B6   
Området kan utnyttes til studentboliger og offentlig og privat tjenesteyting knyttet til Universitetet i Sørøst-
Norge etter nærmere avklaringer i detaljreguleringsplan (ref pkt 1.1).  
Vestmannrød ligger i et verneverdig kulturlandskap og i en buffersone rundt Borreparken. Eiendommen har med sin 
bebyggelse og verdifulle vegetasjon stor kulturhistorisk verdi og betydning for landskapsrommet. Det skal 
samarbeides med Vestfold fylkeskommune som kulturminnemyndighet i utformingen av planen. Fylkesmannen sin 
protokoll fra mekling 21.11.2011 skal legges til grunn i detaljreguleringen.  
  
2.3.4 Bjerketun næringsområde H8   
Det tillates etablert mindre næringsvirksomhet, samt handel for plasskrevende varer begrenset oppad til 3000 
m2 BRA.  
Med mindre næringsvirksomhet menes verksted og mindre servicebedrifter som for eksempel håndtverkere.   

 
2.3.5 Nykirke næringsområde N3   
Området kan utnyttes til bolig og næring.  
 
2.3.6 Område B8 kombinert formål   
Området kan utnyttes til bolig og næring.  
 
2.3.7 Kimestad B9 næringsformål   
Det tillates ikke etablert støyende og /eller forurensende virksomhet innenfor området.   
 
2.3.8 Fogdeskogen B12 
Området kan utnyttes til bolig og næring.  
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2.3.9 Hauan N2 næringsformål  
Innenfor området tillates lager, logistikk og transportintensiv virksomhet. Det skal tas særlige hensyn til 
silhuetten av Kjærranåsen.   
 
2.3.10 Område Kopstad næringsområde N4  
Innenfor området tillates entreprenørvirksomhet og transportintensiv næringsvirksomhet.  Det tillates ikke 
etablering av forretninger.   
 

2.4 FRITIDSBEBYGGELSE (pbl § 11-9 nr 5 og 11-10 nr 2)  
2.4.1 Fritidsbebyggelse  
I hele kommunen er det kun tillatt med én fritidsbolig pr. eiendom på områder avsatt til fritidsbebyggelse. 
Parkering for bebyggelsen vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.  

Adkomst til fritidsbebyggelse skal utformes og etableres i henhold til godkjenning fra veieier.   

Bebyggelsen skal tilpasses det naturlige terrenget og utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig. 
Det forutsettes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger, også på belistning, 
vinduer og andre bygningsdetaljer.  

Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og trapper tillates kun tilknyttet bebyggelsen med 
samlet areal inntil 30 m². Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge 
lavest mulig. Flaggstenger kan oppføres inntil 10 meter fra fasadelivet.  

Innhegning av eiendommer eller oppføring av gjerder og frittstående levegger er ikke tillatt.   

For fritidsbebyggelse utenfor 100-metersbeltet skal samlet areal ikke overstige 120 m2- BRA.  
Nye hytter og eller fortetting skal skje ut i fra følgende kriterier:  
• Ny hytte tillates ikke dersom den vil være til hinder for allmenn ferdsel.  
• Ny hytte tillates ikke dersom den kommer i konflikt med trekkruter for vilt, områder vernet etter 

naturmangfoldloven, forekomster av nasjonalt prioriterte arter eller naturtyper samt lokaliteter som er kartlagt 
som viktige for biologisk mangfold.  

• Ny hytte tillates ikke dersom den kommer i konflikt med verdifulle landskaps- og kulturelementer.   
  
Med eiendom menes også festetomt.  
  

2.4.2 Tiltak mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrensen  
Innenfor de rammene som følger av pkt. 2.4.1 kan det gjennomføres tiltak i områdene avsatt til 
fritidsbebyggelse mellom 100-metersgrensen mot sjø og byggegrensen med følgende tillegg / begrensninger: 

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.  

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 areal skal ikke overstige 90 m2-BRA. For disse områdene gjelder i tillegg:  

a) Maksimal gesimshøyde er 3,5 meter og maksimal mønehøyde 5,0 meter. For bygninger med pulttak og flate 
tak skal gesimshøyden ikke overstige 4,0 meter. Bruksareal under 1. etasjes plan tillates ikke.  
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b) Det er ikke tillatt å anlegge plen, sandstrand og lignende, samt å etterfylle sand på eksisterende 
strender med sand av annen kvalitet enn den stedegne. Etterfylling av sand på eksisterende strender 
er å anse som et søknadspliktig tiltak, jf pbl § 1-6.  

c) Badestamp, utedusj, levegger og lignende tillates som del av terrasse innenfor rammene i punkt 

d) Maksimal fasadelengde 14 meter. I eksponert retning mot sjøen maksimum 12 meter.  
 
2.5 ANDRE BEBYGGELSES- OG ANLEGGSFORMÅL (pbl § 11-9 nr. 1 og 5)  

2.5.1 Råstoffutvinning   
For nye uttak og utvidelse av driften i eksisterende uttak, kreves detaljreguleringsplan. Planen skal ha 
bestemmelser om omfang, uttaksretning, eventuell etappevis drift og deponier.  
Mindre eller småskala uttaksområder hvor bygdelag, bønder, enkeltpersoner og lignende tildeles uttaksrett av 
grunneier kan unntas fra plankravet. Det skal utarbeides drifts- og avslutningsplan.  
Ved uttak over 500 m3 masse skal det, senest 30 dager før oppstart av drift, sendes en melding til Direktoratet 
for mineralforvaltning. 

 
2.5.2 Grav- og urnelund ved Borre og Nykirke kirker   
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger på gravlundene.   
 
2.5.3 Fritids- og turistformål  
Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til mindre tiltak dersom disse ikke er til hinder for allmennhetens bruk 
og/eller ferdsel.   

Tiltak skal ikke være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning 
eller medføre vesentlige terrenginngrep. Tiltak bør i hovedsak plasseres lengst mulig unna sjø.   
 
2.5.4 Idrettsformål (S6) 
Området inngår i detaljreguleringsplan for IC Nykirke – Barkåker, vedtatt 19.06.2018. Hensikten med område 
avsatt til idrettsformål er å legge til rette for en framtidig skytebane. Ved utarbeidelse av reguleringsplan til 
dette formålet skal det tas hensyn til gjeldende reguleringsplan slik at ny framtidig arealbruk ikke vanskeliggjør 
gjennomføring av jernbaneanlegget med tilhørende anleggs- og riggområde / område for massemottak. 
Nødvendig areal til adkomstvei tas med i reguleringsplanen. 
 

2.6 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 11-9 nr. 6)  
2.6.1 Natur-, miljø – og frilluftsliv 
Tiltak som bidrar til å fremme natur-, miljø- og allmenne friluftslivsinteresser er tillatt, men det skal ikke fylles 
ut eller gjøres andre inngrep i strandsonen. Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.   

 
2.6.2 Friområde 
F1 og F2 i plankartet er regulert til overordnet formål friområde, med underformål lekeplass. 
 
2.6.3 Stier- og gangforbindelser 
Tilgjengeligheten til friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. 
Ved planlegging av nye tiltak bør hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier ivaretas. 
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2.7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
2.7.1 Omfang, lokalisering og utforming av landbruksbebyggelse- og anlegg (pbl § 11-11 nr 1) 
 I LNF- områder tillates ikke tiltak, jf. pbl § 1 – 6, som ikke er tilknyttet stedbunden næring.  
 Nye gjødselkummer skal ha tak/lokk, og ligge mest mulig skjermet fra nabobebyggelse. Gjødsellaguner skal 

ligge skjermet i terrenget. 
Landsbruksbebyggelse inklusive våningshus skal så langt det er driftsmessig forsvarlig, plasseres i tilknytning til 
eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk og bebyggelsen på eiendommen. Bygninger og 
konstruksjoner skal gis en god plassering i forhold til tun, vegetasjon og landskap. 
 

2.7.2 Frittliggende boliger (vist med sirkelrunde byggeområder) (pbl § 11-11 nr 2)   
Det tillates ikke bruksendring eller på annen måte etablering av flere boenheter, med unntak av 
sekundærleilighet (i boligen) inntil BRA = 60 m². Det tillates ikke fradeling av ny tomt. Tiltak skal tilpasses 
eksisterende bebyggelse i høyde, form og volum.  
 
2.7.3 Semb hovedgård H4  - LNF spredt næringsbebyggelse (pbl § 11-11 nr 2) 
Eksisterende landbruksbebyggelse kan benyttes til kontor og næringsvirksomhet. Trafikksikker adkomst må 
utredes og sees i sammenheng med Golftunet og Bjerketun næringsområde. Det tillates ikke nybygg. 
Utearealer skal ikke benyttes til lagring og/eller deponering.   
 

2.7.4 100-metersbeltet langs sjø (pbl § 11-11 nr 4) 
I 100-metersbeltet langs sjøen tillates oppført bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 
fiske og fangst. Det forutsettes at tiltakene av hensyn til deres funksjon må ligge i 100metersbeltet. Det samme 
gjelder for tillatelse til å gjenoppføre våningshus og driftsbygninger som er nødvendige for landbruksdriften av 
eiendommen, etter brann eller annen naturskade, med samme plassering og omfang som tidligere. 
Byggeforbudet skal imidlertid likevel gjelde der det finnes alternativ lokalisering på landbrukseiendommen 
utenfor 100-meters beltet. 
I tilknytning til ferdesel til sjøs tillates det vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk. 

 
2.7.5 Forbud mot bygge- og anleggstiltak langs vassdrag (pbl § 11-11 nr 5) 
Langs Falkenstensvassdraget til og med Borrevannet og videre Sandeelva til Tønsberg grense og løpet mot 
Nykirke til Guttulsrød og vassdraget mellom Kopstadveien og E18 er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak 
som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstavene a, b, d, h, i, j, k og l, eller fradeling til slike 
tiltak, nærmere vassdraget enn 50 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig vannstand.  
  
2.8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (pbl § 11-11 nr 3)  
2.8.1 Ferdsel og farleder  
Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens rett til ferdsel er ikke tillatt. Installasjoner eller andre tiltak som 
hindrer fremkommeligheten eller svekker sikkerheten i farledene er ikke tillatt.  

2.8.2 Småbåthavn  
I planarbeidet skal miljøbelastningen på omgivelsene i form av støy, trafikk, adkomstforhold i sjøen og på land, 
parkering, opplag, forurensninger, bunnforhold, landskapstilpasning samt skjerming mot naboer og lignende 
utredes. Konsekvenser for nyttetrafikk, andre sjøfarende og andre brukere av farvannet skal belyses. Grunne 
områder skal bevares som naturområder eller badeplasser. Nye bryggeanlegg skal ha redningsstige og 
badeplass i tilknytning til båthavna. Bøyer og moringer tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn eller 
flerbrukshavn.  
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Nye småbåthavner skal ha godkjent miljøvennlig løsning for fjerning, håndtering og oppbevaring av bunnstoff 
og andre forurensede stoffer, samt tømming av septikk fra båt. 

Mudring bør unngås. 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. Steder med enkel 
adkomst fra landsiden og med naturlig skjerming for vær og vind, er å foretrekke for å kunne unngå sprenging, 
planering og bygging av molo. Konflikter med viktige friluftsområder og naturverdier må unngås. Der det er 
naturlig bør det innpasses badetrapp og område for bad i forbindelse med nye bryggeanlegg.  

 
 2.8.3 Akvakultur 
Det tillates ikke etablering av akvakultur for matfisk. 

 

2.8.4 Natur- og friluftsområder i sjøen  
Naturområdene skal være inngrepsfrie. I natur- eller friluftsområdene er oppankring av båter, husbåter eller 
flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt.  
a)   Naturmiljøet skal bevares.  
b) Eksisterende brygger skal ikke endres.  
c) Det tillates ikke VA-ledninger og moringer.  
d) Mudring eller kunstige sandstrender er ikke tillatt.  
 
 

3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER  

3.1 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (PBL § 11-8 a) 
 
3.1.1 SIKRINGSSONE MILITÆR VIRKSOMHET, H190 
Innenfor sonen skal det ikke oppføres nye bygg for varig opphold. 
 
3.1.2 RØD STØYSONE, H210 
I rød støysone kan det ikke gis tillatelse til ny bebyggelse for støyfølsom bruk uten at området samtidig 
skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 55/58 dB fra henholdsvis veg og jernbane. 
 
Unntak: innenfor område B5 langs Raveien, definert som avviksområde, kan det vurderes å øke grenseverdiene 
for boliger. Nødvendige forutsetninger for dette er at det dokumenteres god kvalitet på fasadetiltak, inneklima 
og stille side (støysituasjon, luftkvalitet og lysforhold), og at nødvendige utredninger avveininger og avbøtende 
tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan. 

Følgende vilkår skal allikevel være oppfylt ved bygging i avvikssonen: 
a) Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver boenhet og 50 % av alle soverom, skal ha lavere 

støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone.  
b) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 

gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå som enn nedre 
grenseverdi for gul støysone.  

c) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for rød støysone.  
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3.1.3 GUL STØYSONE, H220 
Følgende vilkår skal alltid være oppfylt ved bygging i gul støysone: 
 Alle boenheter skal være gjennomgående i den forstand at de har en fasade hvor støynivået utenfor vindu er 

lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone,  
 Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå 

utenfor vindu enn nedre grenseverdier for gul støysone.  
 For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 

gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå enn nedre 
grenseverdi for gul støysone  

 Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for gul støysone.  
 
3.1.4 FARESONE, RAS- OG SKREDFARE – KVIKKLEIRE, H310 
Hensynssonene viser kjente områder med fare for kvikkleireskred. Innenfor sonene skal det utføres geotekniske 
undersøkelser før ethvert tiltak iverksettes. Tiltakshaver har kontinuerlig ansvaret for oppfølging og 
gjennomføring av geotekniske tiltak, slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt. Dette gjelder også inngrep i 
terrenget som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven § 20-1. Det skal foreligge dokumentasjon på 
at den geotekniske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig, herunder muligheten for at området kan 
inngå i et skred som utløses i naboarealene. I vanskelige og kompliserte saker kan kommunen kreve at det skal 
gjennomføres uavhengig kontroll.  
  
3.1.5 FARESONE, RAS- OG SKREDSONE – STEINSPRANG, H310   
Hensynssonene viser områder med både mulige løsneområder og utløpsområder for steinsprang. Innenfor 
sonene skal det gjøres geotekniske undersøkelser for tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak, jf plan- og 
bygningsloven § 1-6. 
  
3.1.6 FARESONE, BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE, H350   
Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med bygge- eller anleggstiltak i henhold til pbl § 1-6.  
 

3.1.7 FARESONE, HØYSPENNINGSANELGG, H370   
Det skal det ikke legges til rette for varig opphold innenfor henynsonens avgrensning på plankartet. 
 
3.1.8 FARESONE, FORURENSET GRUNN, H390   
Innenfor hensynssone forurenset grunn hvor det er kjent forurenset grunn eller mulig fare for forurenset grunn 
skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og fastsette hvilke tiltak som skal gjennomføres i anleggsperioden 
og hvilke som skal gjennomføres etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet for å minimere forurensning.  
Sonene er vist på temakart og er områder hvor det er kjent forurenset grunn eller mulig fare for forurenset grunn. 
Temakartet fanger trolig ikke opp alle områder med forurenset grunn, og utbygger er ansvarlig for å følge opp mulig 
forurensning i grunnen, enten området er kartfestet eller ikke. Det vises ellers til ”Forskrift om begrensning av 
forurensning”.  
 

3.2 SONER MED SÆRLIGE KRAV TIL INFRASTRUKTUR (pbl § 11-8 b) 
 

3.2.1 INFRASTRUKTURSONE – KONSESJONSOMRÅDE FOR FJERNVARME, H410 
Innenfor områder for fjernvarmekonsesjon, vist med hensynssone H410, skal nye bygninger eller 
hovedombygginger over 1000 m2 BRA tilknyttes fjernvarmeanlegget forutsatt at fjernvarmekonsesjonær på 
kommunens forespørsel bekrefter at fjernvarme kan leveres for det konkrete byggetiltaket. Kravet om 
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tilknytningsplikt kan fravikes dersom det konkrete byggverket kan dokumentere en bedre miljømessig løsning, 
jf. § 27-5.  
 
3.3 SONER MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (pbl § 11-8 c)  
 
3.3.1 SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL FRILUFTSLIV, H530   
Ved lokalisering og utforming av tiltak etter loven bør hensynet til områdets verdi for rekreasjon og friluftsliv tillegges 
særlig stor vekt. Virksomhet som medfører støy i nærområdene over Lden 35 dB bør ikke tillates. De til enhver tid 
gjeldende nasjonale retningslinjer for håndtering av støy i arealplansaker T– 1442/2016 legges til grunn ved vurdering 
av tiltak etter loven. Bygge- og anleggstiltak bør søkes tilpasset landskapet og omgivelsene slik at landskapets bruks- 
og opplevelseskvaliteter for friluftsliv og rekreasjon i minst mulig grad blir skadelidende. Bygge- og anleggsarbeidet 
bør gjennomføres med sikte på å minimere konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon i anleggsperioden.  
  

3.3.2 SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL LANDSKAP – KULTURLANDSKAP, H550  
I områder avsatt med hensyn landskap – kulturlandskap, skal det ivaretas et helhetlig landskapsbilde, flora og fauna 
og kultur- og fornminner. Tiltak som kan forringe kulturlandskapsområdene er ikke tillatt. Ved vurdering av tiltak skal 
virkningene på både de nærmeste omgivelsene og det overordnede landskapet klargjøres. Lokalisering, formgiving, 
fargebruk og volumoppbygging skal tilpasses stedets og landskapets karakter. Det tillates ikke ny spredt bebyggelse i 
nasjonale og regionale kulturlandskapsområder.  
 

3.3.3 SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL BEVARING AV NATURMILJØ, H560  
Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst mulig grad blir 
skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i eksisterende kunnskap, herunder 
Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske 
mangfoldet, leveområder for arter som inngår i Artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i  
Miljødirektoratets til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av tiltaket for naturmiljøet 
utredes spesielt.  
 

3.3.4 SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL BEVARING AV KULTURMILJØ OG KULTURMINNE, H570  
Områdenes særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vil vurderes strengt, områdene er nærmere omtalt i 
planbeskrivelsen i forhold til hva hensynet skal ivareta.   

Hensikten med hensynssonene er å bevare regionalt og 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.  

Generelle bestemmelser til Kulturminner og kulturmiljø pkt 1.14 og Byggeskikk pkt 1.13 også gjelder for 
hensynssonene.   

I området skal strukturer/historiske spor som veiløp, allèer, jorder, beiter, bekkedrag, rydningsrøyser, steingjerder, 
åkerholmer, markante trær med mer og den naturlige/ landskapsmessige sammenhengen mellom disse 
opprettholdes og bevares. Strandlinjen med dens naturlige formasjon og små eldre brygger skal bevares.  

 Tilbakeføring/reetablering av kulturlandskap ved gjenoppretting av beite, rydding av vegetasjon rundt kulturminner og 
skjøtsel som fremmer kulturlandskapets lesbarhet er ønskelig.  

 Gårdstunene skal opprettholdes og bygninger eldre enn 1900 bør ikke rives.  

 Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht 
landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner. Særlig gjelder dette for fredede bygg/ anlegg og 
fornminner.  
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Ny bebyggelse skal lokaliseres til eksisterende tun og tilpasses kulturmiljø/kulturlandskapet mht plassering på 
tunet, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge- og materialbruk og øvrig utforming.  

Tiltak innenfor landbruksdriften knyttet til faste driftsinstallasjoner og bygninger skal tiltakene utformes mht 
farge- og materialbruk, og plassering på tun og i landskap slik at de ikke kommer i unødig konflikt med 
bevaringshensynet.  
  
3.4 BÅNDLEGGINGSSONER (pbl § 11-8 d)  
 
3.4.1 BÅNDLEGGING ETTER LOV OM FORVALTING AV NATURENS MANGFOLD, H720  
Området er båndlagt med hjemmel i lov om forvaltning av naturens mangfold.  
Tiltak i hensynssonene reguleres etter naturmangfoldloven og forskrifter gitt i medhold av loven.  
  
3.4.2 BÅNDLEGGINGSSONE ETTER LOV OM KULTURMINNER, H730  
Området er båndlagt med hjemmel i lov om kulturminner.    
Tiltak i hensynssonene reguleres av kulturminneloven og forskrifter eller enkeltvedtak med vilkår gitt med hjemmel 
i loven.  

Innenfor området Møringa (K1) er både bygninger / kulturminner og del av området fredet etter 
kulturminneloven. Alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold må søkes om hos kulturminnemyndigheten. Ved 
regulering må hensynet til fredningene etter kulturminneloven avklares tydelig i planprosessen.  
 

3.4.3 BÅNDLEGGING ETTER ANDRE LOVER, H740 
Området er båndlagt etter sikkerhetsloven § 18 a. 
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4. EKSISTERENDE PLANER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.  

 

Forholdet mellom kommuneplanens arealdel og eldre planer (pbl § 1.5) 

• Ved motstrid skal kommuneplanens plankart og bestemmelser gjelde foran reguleringsplaner vedtatt før 
kommuneplanens arealdel (heretter kalt eldre reguleringsplaner). 

• Der eldre reguleringsplaner har samsvarende arealformål som kommuneplanens arealdel, skal detaljer i 
reguleringsplanen (plankart og bestemmelser) som naturlig hører til hovedformålet gjelde foran 
kommuneplanens arealdel. 

• Der det ikke er motstrid skal bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel supplere 
gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplaner. 

• Følgende planer skal ved motstrid likevel gjelde foran kommuneplanens arealdel: 
- Områdereguleringsplan for Karljohansvern (planID 00385), vedtatt 22.06.2015  
- Områderegulering for Åsgårdstrand (planID 00389), vedtatt 11.12.2018 
- Reguleringsplan IC Nykirke – Barkåker – detaljregulering for jernbane og deponier – 

konsekvensutredning for deponier (planID 00401), vedtatt 19.06.2018 

For følgende planer gjelder i tillegg:  

- Reguleringsplan for Langmyra Skoppum (planID B0042), vedtatt 07.05.1981: tillatt mønehøyde kote 
+70 og utnyttingsgrad 70 % - BYA. Tiltak vil utløse krav om vegetasjonsskjerm mot sørøst.  

- Reguleringsplan for Langmyra II (planID B0057), vedtatt 20.06.1984: tillatt mønehøyde kote +70 og 
utnyttingsgrad 70 % - BYA.  

- Reguleringsplan for Industriområde på Langmyra (planID 00313), vedtatt 20.03.2006: tillatt 
mønehøyde kote +72 og utnyttingsgrad 70 % - BYA. 
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Kilometer

Nåværende Framtidig
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7, nr 1)

Boligbebyggelse Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Sentrumsformål

Forretninger

Offentlig eller privat tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Råstoffutvinning

Næringsvirksbebyggelse Næringsvirksbebyggelse

Idrettsanlegg

Andre typer bebyggelse og anlegg

Uteoppholdsareal

Grav- og urnelund

Kombinert bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anlegg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL
§ 11-7, nr 2)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Havn

Parkering

Fjernveg - Tunnel

Fjernveg - På bakken

Hovedveg - Tunnel

Hovedveg - På bakken

Samleveg - På bakken Samleveg - På bakken

Adkomstveg - På bakken

Gang/Sykkelveg - På bakken Gang/Sykkelveg - På bakken

Turveg/turdrag - På bakken Turveg/turdrag - På bakken

Jernbane - Tunnel

Jernbane - På bakken Jernbane - På bakken

Jernbane - Bro

Skipsled

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 11-7, nr 3)

Grønnstruktur

Naturområde

Turdrag

Friområde Friområde

MILITÆRFORMÅL (PBL § 11-7, nr 4)

Forsvaret

LNFR OMRÅDER (PBL § 11-7, nr 5)

LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

LNFR for spredt næringsbebyggelse

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE (PBL § 11-7, nr 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Naturområde

Friluftsområde

HENSYNSONER (PBL § 11-8)

Hensyn friluftsliv (H530)

Hensyn landskap (H550)

Bevaring naturmiljø (H560)

Bevaring kulturmiljø (H570)

SONER MED SÆRLIG ANGITT HENSYN

BÅNDLEGGINGSONE

Båndlegging etter lov om naturvern (H720)

Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)

Båndlegging etter andre lover (H740)

Ras- og skredfare (H310)

Brann-/eksplosjonsfare (H350)

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370)

Annen fare (H390)

FARESONE

Krav vedrørende infrastruktur (H410)

INFRASTRUKTURSONE

Andre sikringssoner (H190)

SIKRINGSONE

Rød sone iht T-1442 (H210)

Gul sone iht T-1442 (H220)

STØYSONE

LINJESYMBOLER

Bestemmelsesgrense

Plangrense

Byggegrense

Langsiktig utviklingsgrense

Grense for arealformål

TEGNFORKLARING
PBL § 11 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Målestokk 1:20000 (arkstørrelse 84 x 100 cm)

Forretninger

Idrettsanlegg

BESTEMMELSESOMRÅDER

#1 Bestemmelsesområde hagebyen



Horten kommune

Kommuneplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 131 Bnr: 243 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Harestien 15

3188 HORTEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Langsiktig utviklingsgrense Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense

Nøyaktig grensepunkt Samferdsel Vegnavn

Flaggstang MurLoddrett Hekk

AnnetGjerde Steingjerde Stolpe

Gatelys Bygningslinje Fasadeliv

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Annet vegareal avgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring KpBestemmelseGrense KpBestemmelseOmråde

KpBestemmelseGrense KpBestemmelseOmråde Plangrense

Markagrense Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Grense for arealformål

Grense for angitt hensynsoner Grense for faresoner Grense for støysoner

Hensyn friluftsliv Hensyn landskap Bevaring kulturmiljø

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Rød sone iht T-1442 Gul sone iht T-1442

Boligbebyggelse - Nåværende Næringsvirksbebyggelse -

Nåværende

LNFR-areal for nødvendige

tiltak for landbruk og reindrift

og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - Nåværende

KpOmråde igangsatt KpOmråde gjeldende

Høydekurve
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Horten kommune

Reguleringsplaner

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 131 Bnr: 243 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Harestien 15

3188 HORTEN

Annen info: Solbakken
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

RpOmråde vedtatt på

bakkenivå

Samferdsel Vegnavn

Flaggstang MurLoddrett Hekk

AnnetGjerde Steingjerde Stolpe

Gatelys Bygningslinje Fasadeliv

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Annet vegareal avgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring RpFareGrense RpGrense

RpFormålgrense Avkjørsel - både inn og

utkjøring

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i

planen

Regulert senterlinje Måle- og avstandslinje

Bevaring av landskap og

vegetasjon

Høyspenningsanlegg Boligområde

Frittliggende

småhusbebyggelse

Blokkbebyggelse Industri

Kjøreveg Gangveg Offentlig friområde

Privat veg Parkbelte industriområde Felles avkjørsel

Høydekurve
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Horten kommune

Kommuneplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 131 Bnr: 243 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Harestien 15

3188 HORTEN

Annen info: Kommuneplanens arealdel
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Tegnforklaring

Langsiktig utviklingsgrense Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense

Nøyaktig grensepunkt Samferdsel Vegnavn

Flaggstang MurLoddrett Hekk

AnnetGjerde Steingjerde Stolpe

Gatelys Bygningslinje Fasadeliv

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Annet vegareal avgrensning Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring KpBestemmelseGrense KpBestemmelseOmråde

KpBestemmelseGrense KpBestemmelseOmråde Plangrense

Markagrense Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Grense for arealformål

Grense for angitt hensynsoner Grense for faresoner Grense for støysoner

Hensyn friluftsliv Hensyn landskap Bevaring kulturmiljø

Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Rød sone iht T-1442 Gul sone iht T-1442

Boligbebyggelse - Nåværende Næringsvirksbebyggelse -

Nåværende

LNFR-areal for nødvendige

tiltak for landbruk og reindrift

og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - Nåværende

KpOmråde igangsatt KpOmråde gjeldende

Høydekurve
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Horten kommune

Eiendomsinformasjon

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

3801 - Horten kommune 131 243 0 0 Grunneiendom HARESTIEN 15 Ja 951,2 952 1-Målebrev

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

14.07.1971 Nei Nei Nei Nord: 6587943.34 Øst: 582359.94 System: EPSG:25832

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2020 01.01.2020 131/243 0

Oppmålingsforretning/gre
nsejustering

27.11.2018 28.11.2018 101/18 131/332 0

Avgiver 25/63 -16.3

131/243 0

131/126 0

Mottaker 25/18 16.3

Grensejustering 24.03.1972 M 31-55 Mottaker 131/243 426

Avgiver 25/5 -426

Kart- og delingsforretning 14.07.1971 M 30-31 Mottaker 131/243 526

Avgiver 131/132 -526

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

161699020 Garasjeuthus anneks til bolig Annet som ikke er næring Tatt i bruk 0 0 0

161699039 Annen industribygning Industri Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Harestien 15 Nord: 6587941
Øst: 582356
System: EPSG:25832

Tettsted 2511-Horten
Kirkesokn 1-Horten
Postnummerområde 3188-HORTEN

04.05.2021 12:00:27 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 1 av 2



Grunnkrets 602-Kongstien
SKOLEKRETS 10-Nordskogen
Stemmekrets 8-Horten

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

B-Bolig M-Målebrevsnummer: 31-55

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

951,2 Nord: 6587943,34015495 Øst: 582359,93999482 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. 

 

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

 

KOMMENTARFELT:
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BILAG HARESTIEN 15 – JTE EIENDOM AS 

 

 
 

1. Grunnboksutskrift og tinglyste 

servitutter 

2. Meglerinformasjon fra kommunen 

3. Energiattest 

4. Selskapsinformasjon Jte Eiendom AS 

5. Kjøpekontrakt 

c102-ts
Utheving



Adresse Harestien 15

Postnr 3188

Sted HORTEN

Leilighetsnr.

Gnr. 131

Bnr. 243

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 161699039

Bolignr.

Merkenr. A2020-1097545

Dato 13.02.2020

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk:  163 803 kWh pr. år

 123 419 kWh elektrisitet   0 kWh fjernvarme

 4 038 liter olje/parafin   0 Sm³ gass

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

Innmeldt av Termoenergi Norge AS v/ Johannes Kaddoumi

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye
energi bygningen har brukt de siste tre årene, eller
temperaturkorrigert for ett år.
Det er oppgitt at det er brukt:

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

http://www.energimerking.no/


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

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner

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

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Tiltaksliste: Nærmere informasjon, se vedlegg 1

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

http://naring.enova.no/


Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningskategori: LETT INDUSTRI, VERKSTEDER

Bygningstype: INDUSTRIBYGNING

Byggeår: 1972

BRA: 571,0

Dato for lekkasjetall-
måling:

Ikke angitt

Type bygg: Eksisterende bygg

Energiregler
(TEK-standard):

Angis kun for nybygg

Programvare: Attesten er utstedt av ekspert basert på opplasting av beregninger utført med programmet

SIMIEN - 6.012

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

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Bygningseier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bygning hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Energivurdering

Her oppgis det om bygningen - ved tidspunkt for energimerkingen - har tekniske anlegg som har plikt til energivurdering
etter energimerkeforskriften, om alle aktuelle anlegg av hver type er energivurdert og dato for siste energivurdering dersom 
det er gjennomført. For nybygg og nye tekniske anlegg gjelder plikten til energivurdering først etter 2 år.

Kjelanlegg Har ikke pliktig anlegg

Varmeanlegg Har ikke pliktig anlegg

Kjøleanlegg Har ikke pliktig anlegg

Ventilasjonsanlegg 13.02.2020

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


Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
bygningen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 08049 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

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


Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Harestien 15 Gnr: 131
Postnr/Sted: 3188 HORTEN Bnr: 243
Dato: 13.02.2020 08:54:48 Seksjonsnr: 
Energimerkenummer: A2020-1097545 Festenr: 

Bygnnr: 161699039

Ansvarlig for energiattesten: JTE EIENDOM AS
Energimerking er utført av: Termoenergi Norge AS v/ Johannes Kaddoumi

Generell informasjon

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten



Forutsettes bygget iht energikrav i forskrift 1969 med mindre annet er spesifisert for bygningsdelen.

Sannsynlige årsaker til avvik mellom målt energiforbruk og beregnet energiforbruk:
1. Reelle driftsbetingelser avviker fra standardiserte driftsbetingelser gitt i NS-3031.
2. Reelle klimadata avviker fra normaliserte klimadata gitt i NS-3031.
3. Effekter for installert teknisk utstyr avviker fra standardiserte effekter gitt i NS-3031.
4. Ulike bygningskategorier har normalt ulikt energiforbruk. Der det ikke finnes energimålere for den enkelte bygningskategori benyttes 
følgende metode for fordeling av energiforbruk: Målt energiforbruk for hele bygningen fordeles mellom bygningskategoriene i forhold til 
relativ størrelse for de ulike bygningskategoriene.

Bygget berer preg av veldig god vedlikehold, og er oppført i to trinn 1972 og 1978.

Noen vindu og en port er fortsatt fra byggeår. Isolasjon i vegger er fra byggeår. Isolasjon i tak er oppgradert til 100mm isolasjon. Alt av 
vinduer er i hovedsak oppgradert 1996.

Bygget varmes opp med elektriske panelovner, ventilasjon og en Dantherm oljebasert luftvarmer på 87kW. Det finnes en mindre luft/luft 
varmepumpe som er tatt ur bruk.

Oljeforbruk og strømforbruk finnes dokumentert for tre siste årene.

Lys i bygget er i hovedsak T8 armaturer. Det mangler soneinndelt behovsstyring.

Det er installert ett nytt ventilasjonsanlegg i 2008 som dekker produksjonsarealene. Anlegget har kapasitet å dekke hele bygget og har 
veldig god SFP verdi ved befaring. Det er brukt kryssveksler og direktedrevne vifter. Driftstider og setpunkter på temperatur ser bra ut 
ved befaring. Luftmengdene er veldig høy, ser ut å vare tilpasset produksjonsprosesser. Temperatur i bygget ser ut å vare jevn og stabil. 
Setpunktet på tilluft er 20° C.

Det er utført noen enkle simulering på tiltak i forbindelse med energimerking, besparelsen på disse er basert på standardisert 
bruksmønster for denne type bygg.

Ved oppgradering til varmepumpe luft/luft eller luft/vann som forsyner hele bygget med varme (ikke ventilasjon) finnes en 
besparelsepotensiale på 86000 kWh/år.

Ved oppgradering av isolasjon i tak med +20cm finnes en besparelsepotensiale på 12000 kWh/år.

Ved oppgradering av isolasjon i fasader med +20cm isolasjon finnes en besparelsepotensiale på 39000 kWh/år.

Ved oppgradering av vinduer, porter og dør til U verdi 1.0 finnes en besparelsepotensiale på 13000 kWh/år.

Oppgradering til LED belysning er ikke lønnsomt hvis bygget varmes med olje, siden det da vil bli brukt mer olje for oppvarming. Ved en 
total oppgradering til LED med behovsstyring vil det vare mulig å spare ca 7000 kWh/år på lys, kun regnet på strøm og ikke medregnet 
oppvarmingsbehov i bygget.

Hvis man gjennomfører oppgradering av klimaskjerm og oppvarmingsanlegg vil bygget få en orange C karakter ved energimerking. 
Oppgradering av lys vil ha liten innvirkning på energikarakter.

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten



Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2)
Adresse: Harestien 15 Gnr: 131
Postnr/Sted: 3188 HORTEN Bnr: 243
Dato: 13.02.2020 08:54:48 Seksjonsnr: 
Energimerkenummer: A2020-1097545 Festenr: 

Bygnnr: 161699039

Ansvarlig for energiattesten: JTE EIENDOM AS
Energimerking er utført av: Termoenergi Norge AS v/ Johannes Kaddoumi

Enhet Inngangsverdi
Bygningskategori LETT INDUSTRI, VERKSTEDER
Bygningskategori-Id (NVE-Id) 13
Bygningstype INDUSTRIBYGNING
Byggeår 1972

Bygg standard
Type bygg Eksisterende bygg
TEK Standard

Energivurdering
Pliktig energivurdering Ja
Kjelanllegg Nei
Er vurdering opplastet Nei
Dato for opplastning
Varmeanlegg Nei
Er vurdering opplastet Nei
Dato for opplastning
Kjøleanlegg Nei
Er vurdering opplastet Nei
Dato for opplastning
Ventilasjonsanlegg Ja
Er vurdering opplastet Ja
Dato for opplastning 13.02.2020

Areal yttervegger 454 m²
Areal tak 453 m²
Areal gulv 453 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt 62 m²
Oppvarmet BRA 571 m²
Totalt BRA 571 m²
Oppvarmet luftvolum 2718 m³
U-verdi for yttervegger 0,72 W/(m²·K)
U-verdi for tak 0,35 W/(m²·K)
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U-verdi for gulv 0,18 W/(m²·K)
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 2,32 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 10,9 %
Normalisert kuldebroverdi 0,12 W/(m²·K)
Normalisert varmekapasitet 154,1 Wh/(m²·K)
Lekkasjetall 5,00 1/h
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 65 %
Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

65 %

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 1,50 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 1,50 kW/(m³/s)
Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 12,00 m³/(m²·h)
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 67 %
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 200 W/m²
Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C
Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %
Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 0 W/m²
Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift 
Driftstid ventilasjon 9 h
Driftstid oppvarming 9 h
Driftstid kjøling 24 h
Driftstid lys 9 h
Driftstid utstyr 9 h
Driftstid varmtvann 9 h
Driftstid personer 9 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m²
Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 10,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 10,00 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 4,30 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 2,00 W/m²
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,55
Gjennomsnittlig karmfaktor 0,41
Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,89

Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk; Olje;
Varmefordelingssystem Punktoppvarming;
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Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling
Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem

0,61

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

0,00

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

0,00

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

1,00

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

0,00

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,91
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg 9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av oljebasert varmesystem

0,39

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,54

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av gassbasert varmesystem

0,000

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,000

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet. 

0,90

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet. 

0,77

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

0,00

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

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Klimastasjon / kilde Sandefjord (Torp) (MeteoNorm)
Dato for beregning 13.2.2020
Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.

Beregningsprogram
Navn programvare SIMIEN
Versjon 6,012
Produsent / leverandør ProgramByggerne
Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning

Energirådgiver
Firma Termoenergi Norge AS
Navn person Johannes Kaddoumi

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS
NettoEnergibudsjettPrKvm
Romoppvarming 196,8
Ventilasjonsvarme 52,6
Varmtvann 10,0
Vifter 19,8
Pumper 0,0
Belysning 18,8
TekniskUtstyr 23,5
Romkjoling 0,0
Ventilasjonskjoling 0,0
TotaltNettoEnergibehov 321,4

Beregnet levert energi ved normalisert klima 240926 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 421,94 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 205501 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 382,30 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima 218294 kWh/år

Målt energi for de 3 siste årene.
År 1
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År 2017
Elektrisitet 121387 kWh/år
Olje 4272 liter/år
Gass 0,0 Sm³/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kg/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 164107 kWh/år

År 2
År 2018
Elektrisitet 121197 kWh/år
Olje 3678 liter/år
Gass 0,0 Sm³/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kg/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 157977 kWh/år

År 3
År 2019
Elektrisitet 127674 kWh/år
Olje 4165 liter/år
Gass 0,0 Sm³/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kg/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 169324 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalklima
Elektrisitet 136899 kWh/år
Olje 104027 kWh/år
Gass 0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 240926 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten



Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

S3014 NVE ventilasjonsskjema 01.10.2013

Versjonsnummer

NB! ENKELTE CELLER INNEHOLDER VIKTIGE MERKNADER / VEILEDNINGER. 

Liste over fremvist relevant dokumentasjon 

vedrørende ventilasjonsanleggets tilstand og 

operasjon.

Sjekkliste for fullstendighetskontroll av 

ventilasjonsanlegget, inkl. visuell kontroll av teknisk 

utstyr og lokaler.

Sjekkliste for funksjons- og dimensjoneringskontroll 

av hele ventilasjonssystemet, inkl. vurdering av 

systemoppbygging og luftvolum.

Versjonsnr. 1.01

Versjonsnr. 1.01

Versjonsnr. 1.01

Versjonsnr. 1.01

Versjonsnr. 1.01

Sjekkliste 4 - Funksjons- og dimensjoneringskontroll

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

Oppsummering og anbefalinger

Sjekkliste for tekniske data vedrørende 

ventilasjonsanlegget. 

ARKOVERSIKT

ARKET INNEHOLDER

Detaljer og data om energirådgiver og anlegg

Sjekkliste 1 - Tekniske data

Oppsummering av anleggets tilstand
Anbefalte forbedringspunkter og punkter for videre 

undersøkelser

Hjelp til gjennomføring, kontakt Enova Svarer på 08049 

eller www.enova.no

Opplasting av energivurdering og mer informasjon via 

EnergiMerkeSystemet på www.energimerking.no 

Sjekkliste 2 -  Liste over dokumentasjon

Sjekkliste 3 - Fullstendighetskontroll

Versjonsnr. 1.01
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Oppsummering og anbefalinger

Telefonnr.:

E-post:

Org.nummer

Postnummer:

Poststed:

Gnr.: 131 Bruksnr.: 243 Bygningsnr.: 161 699 020 Seksjonsnr.:

Org.nummer

Telefonnr.:

E-post:

Systeminformasjon

Verksted Antall pers.:

Areal(m
2
): 117

Volum (m
3
):            702

Driftstider

4342 timer Timer/døgn: 11,9                       Døgn/uke: 7 Uker/år: 52

3601 161 699 020

61,5 m
3
/h*m

2

0,0 m
3
/h*m

2

322 kWh/m
2
*år

415 kWh/m
2
*år

10 864 kWh/år 

92,9 kWh/m
2
*år

1,25 kW/m
3
/s

kW/m
3
/s

kW/m
3
/s

45 - 60 %

47 %

10,26 / 0,00 h
-1

239,32 W/m
2

W/m
2

Sjekklistekontroll

JA JA

JA JA

Innregulering av ventilasjonsanlegget
X

X Innstilling av driftstider i ventilasjonsanlegget X

Ombygging til Variabel Air Volum (VAV), delstreng / hele

Installere energimåler varmebatteri (kjølebatteri) X

X

Andre forbedringspunkter for anlegget

Eventuel besparelsepotensiale finnes beskrevet i vedlegg.

Kommentarer

Arealer og volum er estimert fra beskrivelse, dersom ventilasjonstegninger og dokumentasjon mangler.

Det ser ut som om anlegg driftes i lav hastighet utenfor driftstiden, siden luftmengde ikke er kjent er dette beregnet med 1/3 kapasitet.

Merk anlegg tydelig med navn, luftmengde, dekningsområde og filtertype

Verne anlegg fra vær (ser ikke ut å vare problemer i dag, men kan bli)

Opprette bruksanvisning/ dokumentasjon (FDV mangler)

Installere energimåler på varmebatteri/ kjølebatteri / viftemotor

Luftmengdene antatt høy grunnet type virksomhet i lokenene, ved bytte av virksomhet i lokalet finnes besparelsepotensiale på luftmengder og driftstider.

Se notater for besparelse på siste siden (gjelder ved annen virksomhet i lokalene enn dagens)

11.02.2020

Versjonsnr. 1.01 Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no

992472685

30043795

JTE EIENDOM

Harestien 15, 3188 HORTEN

Terje

Målt temperaturvirkningsgrad ved 

befaring
Virkningsgrad er beregnet fra oppmåling på kanalnett ved 5,9° C utendørstemperatur.

Luftskifte (i/utenfor driftstid)

Effekt Varmebatteri

Basert på målt luftmengde, normerte verdier for denne bygningskategori er ca. 8 m³/m²

Årsgjennomsnittlig 

temperaturvirkningsgrad 

varmegjenvinner

Anlegget avslått utenfor driftstid.

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad er erfaringstall typisk for denne type gjenvinner og basert 

på data fra byggforsk.

Spes. vifteenergi

SFP-faktor i driftstiden SFP tall er beregnet fra målt luftmengde og målt vifteeffekt.

SFP-faktor utenfor driftstiden

SFP-faktor fra data Merkeskilt / FDV / Datablad for prosjekterte luftmengder mangler.

Tiltak hentet fra: Veiledning for næringsbyggrådgivere, Enova SF

Ingen tiltak identifisert for anlegget

Data for effekt på varmebatteri er avlest i dokumentasjon eller på merkeskilt.

Dokumentasjon

Sjekkliste 1 gjennomgåttSjekkliste 3 gjennomgått

Sjekkliste 4 gjennomgått

Fullstendighetskontroll

Ved å fylle ut følgende skjema erklærer energirådgiver seg for å besitte den nødvendige kompetanse for å utføre en 

energivurdering av ventilasjonsanlegg Iht §19 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av 

tekniske anlegg" . Signatur og dato nederst på siden. Ved opplasting i Energimerkesystemet autentiseres 

energirådgiver og krysser av for kompetanse

Oppsummering av ventilasjonsanleggets tilstand

Foreslått tiltak krysses av fra meny og/eller suppleres med råd for det enkelte anlegg 

Anbefalte forbedringspunkter/punkter for videre undersøkelser:

Spesifikk luftmengde i driftstid

Energirådgiver og kompetanseerklæring

Systemet betjener

ENERGIVURDERING AV

KommentarerVerdier beregnes av energirådgiver basert på innfylte verdier i skjemaene.

Matrikkeldata

Kommune

Funksjon - dimensjon Sjekkliste 2 gjennomgått

Anlegget avslått utenfor driftstid.

 VENTILASJONSANLEGG 

Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

Effekt Kjølebatteri Data for effekt på kjølebatteri mangler i dokumentasjon. / Kjølebatteri mangler.

Årlig driftstid

Aggregatets plassering i bygget

Totalt årligt energiforbruk: 37700 kWh/år.Spes.vent oppvarming

Energibruk viftedrift

Spes. vent. energi Totalt årligt energiforbruk: 48600 kWh/år.

Spesifikk luftmengde utenfor driftstid

Installasjonsår

Kontaktperson

Anleggseier

Johannes Kaddoumi

TERMOENERGI NORGE AS

Anleggsinformasjon

Type lokale: 

33 47 43 30

Firma

Energirådgivers navn

914 267 781Gateadresse, postnr, poststed LEIF WELDINGS VEI 16, 3208 SANDEFJORD

post@termoenergi.no

3601

HORTEN

Harestien 15 3188

HORTEN

 Johannes Kaddoumi -  Termoenergi Norge AS

0645-1500 mf, redusert hast resten av tid - teller som 1/3 av normaltid

Byggeår:

Gateadresse, postnr, poststed

Gateadresse

System nr.

2008 1972/2978

Ventilasjonsanlegg dekker produksjonsareal, men kapasitet er nok for hele bygget

Tak

Installere energimåler vifte

Tekniske data

Skifte filter tilluft og avtrekk

Behovstyring av ventilasjon

Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg

Sanering av anlegg, anlegg er gammelt og modent for 

utskifte

mailto:post@termoenergi.no


Bygnings nr.: 161 699 020

SJEKKLISTE 1:  Tekniske data for ventilasjonsanlegget System nr. 3601

Hvis anlegget består av flere system benyttes ett skjema pr. system

 Avlest - Beregnet - 

Målt - Nominell

Type ventilasjonsanlegg 

(Avtrekk, CAV, VAV, Hybrid, 

annet)

Antatt

Luftmengde tilluft (i driftstiden) 7200 m3/h

Luftmengde avtrekk  (i driftstiden) 0 m3/h

Luftmengde tilluft (utenfor driftstiden) 0 m3/h

Luftmengde avtrekk (utenfor driftstiden) 0 m3/h

Angi om anlegget har flere 

trinnshastighet (typ. 1/2 & 1/1 

kapasitet)

Trinnløs regulering 

(frekvensestyring)

Totaltrykkheving vifte Pa Ikke målt

Turtall tilluftsvifte O/min Ikke målt

Turtall avtrekksvifte O/min Ikke målt
Spenning 

(V)
L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Vifteeffekt tilluft målt/merkeskilt 1,18 / 2,2 kW Beregna / Avlest
Avvik mellom målt / avlest effekt er ca:

 -50 %
233 2,9 3,1 2,8

Vifteeffekt avtrekk 

målt/merkeskilt
1,32 / 2,2 kW Beregna / Avlest

Avvik mellom målt / avlest effekt er ca:

 -40 %
233 3,2 3,4 3,2

Filter tilluft type/kvalitet / Avlest

Start trykkfall / målt trykkfall / Pa Ikke målt

Filter avtrekk type/kvalitet / Avlest

Start trykkfall / målt trykkfall / Pa Ikke målt

Set-punkt tilluft 20 0
C

Romtemperatur vinter 0
C

DUTv -19 0
C HORTEN

Årsmiddeltemperatur 6,9 0
C HORTEN

Utemperaturkorrigering

Annet prinsipp temp. regulering

Varmebatteri, type / brensel Elektrisk varmebatteri /

Varmebatteri, effekt 28 kW Data er avlest i FDV/Merkeskilt

Varmebatteri, effekt/oppdeling / kW/stk Data / Merkeskilt mangler Type: KM: Trinn: TLfVB°:

Kjølebatteri, effekt kW Data / Merkeskilt mangler

Gjenvinner type Kryssveksler 4 UTE°: FL°: TL°: AV°:

Beregnet virkningsgrad 

gjenvinner (målt ved befaring)
47 %

God nøyaktighet i 

beregning
Beregnet Temperatur er avlest fra automatikk 5,9 °C 20,3 °C 20,0 °C 14,0 °C

Temperaturvirkningsgrad 

gjenvinner
50 - 70 %

Erfaringstall (Data 

fra byggforsk)
SD: HK: FDV: BK:

Årsgjennomsnittlig 

temperaturvirkningsgrad 

varmegjenvinner

45 - 60 %
Erfaringstall (Data 

fra byggforsk)
65 %

Andre komponenter (vesentlig 

for energibruk)
-

Nei

Forklaring temperaturmålinger: UTE = Utetemperatur, FL = Frånluft, TL=Tilluft, AV=Avkast TLfVB=Tilluft før VarmeBatteri

Dersom luftmengder er målt på avkast og tilluft vil gjennvinningsgraden kompenseres i henhold til differens i luftmengde mellom avkast og friskluft.

Oppvarming av avkastluft fra avtrekksvifta er inkludert i beregning for virkningsgrad med 0,37 x SFP = temperaturhev.

Forklaring innhented data på varmegjenvinner: SD = målt i SD anlegg, HK = Avlest i håndkontroll/automatikk, FDV = data fra FDV dokumentasjon, 

BK = Brukes til beregninger i denne rapport

Forklaring kjølebatteri: Type= DX eller Isvann, KM= Type kuldemedie, Trinn=Antall effekttrinn

Dersom dokumentasjon mangler ved anlegg så kan setpunktet vare antatt ut fra driftsparametrer tilgjengelige på regulartoren.

Temperaturen i tilluftkanalen tilsvarer setpunkte for tillufttemperatur

11.02.2020

Versjonsnr. 1.01 Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no

Verdi/status

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG 

Mangel/kommentar

Anlegget er antatt CAV type med konstante luftmengder.

Mangler data

Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske 

anlegg" 

CAV

Mangler data

Mangler data

Basert på målt luftmengde, normerte verdier for denne bygningskategori er ca. 8 m³/m²

592/592/640-10-25 2st 

592/592/640-10-25 2st

 Johannes Kaddoumi -  Termoenergi Norge AS

Kommentarer

Data for temperaturregulering / utekompensering mangler.

Data for temperaturregulering / utekompensering mangler.



Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

Bygnings nr.: 161 699 020

SJEKKLISTE 2: Liste over dokumentasjon System nr. 3601

Hvis anlegget består av flere system benyttes ett skjema pr. system

Forevist År for siste dok. Mangel/kommentar

Spesifisert liste over tekniske installasjoner N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Underlag fra forrige kontroll, inklusive kontrollskjema N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Energistatistikk, (angi fra når, hvilke tekniske anlegg og 

målefrekvens)
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Finnes utstyr for energimåling/timetellere over år til 

vent.anlegg
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Oversikt over energimålere, plassering, måleverdier, 

historiske data vs. beregnede 
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Tegninger som viser innen- og utendørs lokalisering av de 

tekniske anleggene
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Anleggsbeskrivelse N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Hovedluftmengder, tilluft og avtrekk N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Områdedekning for hvert system N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.
Innreguleringsprotokoll (med angivelse av referanse -og 

indeks- strenger og ventiler)
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Kalibreringsbevis/sertifikat for måleinstrumenter N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Oversikt over driftstider J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 I styring for anlegg

Temperaturregulering, type og prinsipp J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 I styring for anlegg

Vedlikeholdsprotokoll for ventilasjonsanlegget, inklusive 

protokoll for filterskifte, rensing av varmegjenvinner og 

aggregat, samt skifte av reimer
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Overtakelses/måleprotokoll for strømforbruk ved 

dimensjonerende forhold og ved nominelle luftmengder, 

alternativt beregnet SFP for anlegget
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Måleprotokoll for tetthetsprøving av kanalnettet og av 

aggregatet
N Ukjent

Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Kursfortegnelse tavla J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 Dokumentasjon finnes i perm for FDV / eller ved anlegg & tavle.

Koblingsskjema tavla J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 Dokumentasjon finnes i perm for FDV / eller ved anlegg & tavle.

Systemskjema J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 Dokumentasjon finnes i perm for FDV / eller ved anlegg & tavle.

Luftmengder N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Filterbyttemerking - Reimbyttemerking N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Systemnummer J
Dokumentasjon er antatt fra 

installasjonsår 2008 Dokumentasjon finnes i perm for FDV / eller ved anlegg & tavle.

Dekningsareal N Ukjent
Denne dokumentasjon mangler på teknisk rom ved befaring, alternativt 

er ikke funnet i FDV ved kontroll.

Kommentarer/meldinger
J=Ja, finnes. N=Nei, finnes ikke. O=Ikke Oppdatert, finnes men ser ikke ut å vare riktig.

FDV dokumentasjon som finnes på teknisk rom eller fremvises ved befaring vil bli kontrollert. Dersom dokumentasjon ikke finnes tilgjengelig ved befaring

anbefales å lage kopi for oppbevaring på teknisk rom - eller oprette FDV dersom dette mangler.

11.02.2020  Johannes Kaddoumi -  Termoenergi Norge AS

Versjonsnr. 1.01 Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

VENT.-SJEKK 2 (DOKUMENT) Side 4



Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

Bygnings nr.: 161 699 020

System nr. 3601

Sjekkliste 3 Fullstendighetskontroll Hvis anlegget består av flere system benyttes ett skjema pr. system

 Avlest - Beregnet - 

Målt - Nominell
Mangel/kommentar

Type Kontrollert Avlest på merkeskilt

Fabrikat / serienr. CKBB04 / 5774 Kontrollert Avlest fra merkeskilt

Styring/temperatur-regulering

Type styring av anlegg Kontrollert Styring for anlegg ser Ok ut.

SD - anlegg / Antall ventilasjonsanlegg i bygg Nei / 1 Kontrollert SD-anlegg mangler i bygget. Det er fremvist 1 anlegg i bygg.

Kontroll av lampetest i automatikk-tavle Kontrollert Lampetest mangler på anlegg.

Visuell kontroll av sikringer, motorvern, releer Kontrollert Sikkringer og motorvern er på.

Vurdering tilgang til teknisk rom HMS/Lys Kontrollert Tilgang til teknisk rom er god, lys på teknisk rom er god.

Vurdering av renhold i teknisk rom og tavle Kontrollert Teknisk rom og tavle er pent og ryddigt.

Visuell kontroll

Visuell kontroll med hensyn på skader, mangler i 

aggregater og komponenter i teknisk rom.
Kontrollert

Det er ikke oppdaget noen feil eller mangel ved visuell inspeksjon av 

anlegg.

Visuell kontroll med hensyn på vibrasjoner og ulyder 

i aggregater og komponenter i teknisk rom.
Kontrollert

Det er ikke oppdaget noen unormale vibrasjoner eller ulyd fra 

vifter/motorer/gjenvinner eller anlegg.

Visuell verifikasjon av riktig rotasjonsretning for 

vifter, pumper, roterende gjenvinner, og øvrig 

roterende utstyr

Kontrollert
Det er ikke oppdaget uriktig rotasjonsretning hos vifter eller gjenvinner i 

anlegg, forutsatt merking er riktig og på plass.

Avlesning av temperaturer for tilluft og avtrekk, 

eventuelt andre målepunkter
Kontrollert

Temperaturer er Temperatur er avlest fra automatikk, måleresultat 

vises ved data for varmegjenvinner.

Konklusjon

Anlegg er fritt fra problemer som trenger utbedring Kontrollert Anlegg er i god fungerende tilstand.

Kommentarer/meldinger

Noen luke er vanskelig å åpne på anlegg. Annet enn dette er det ikke noen problemer.

Ledninger og komponenter ser hele og fine ut, Avdekking i tavle er kontrollert, Samtlige motorvern og sikringer står i "på"

Lager i avtrekksmotor er ok, Lager i tilluftmotor er ok

Tilluftsvifte har riktig rotasjonsretning, Avtrekksvifte har riktig rotasjonsretning

Anlegg starter, stopper og går fint uten problemer

11.02.2020  Johannes Kaddoumi -  Termoenergi Norge AS

Versjonsnr. 1.01 Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no

Ok

Ok / Ikke Ok

COVENT

Kontrollert

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

Verdi/status

Modern digital styring på tavla.

Ok

Ok / Ikke Ok

Ok

Ok / Ikke Ok

Ok

Temperaturer er målt

Ok

Ok

Ok

VENT.-SJEKK 3( FULLST.K) Side 5



Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

SJEKKLISTE 4: Funksjons- og dimensjoneringskontroll av ventilasjonsanlegg

161 699 020

3601

Hvis anlegget består av flere system benyttes ett skjema pr. system

Mangel/kommentar

Styring/temperatur-regulering - generelt

Funksjon - Oppstart:                                                        

Friskluftspjeld åpner - Vifte starter etter tidsforsinkelse - 

Omluftspjeld lukker - Varmegjenvinner starter (ved varmebehov) - 

Sirkulasjonspumpe varmt vann til varmebatteri går - 

Shuntventiler/trinnkoblere reagerer - Magnetventil åpner ved 

behov.

Ok
Anlegg starter og går fint, spjeld åpner seg ved oppstart av anlegg, vifter starter og gjenvinner er aktiv. 

Forsinkelse viftestart for spjeldåpning er god.

Kontroll motorvernutslag Kontrollert Motorvern mangler, vifter er frekvensestyrt.

Urfunksjon sjekkes Kontrollert Tidur fungerer etter hensikt, dato og tid er riktig.

Sjekk at frosttermostat slår ut Ikke kontrollert Dokumentasjon for frosttermostat mangler, funksjonstest ikke gjennomført

Sjekk at pressostater slår ut Kontrollert Pressostater kan ikke kontrolleres ved drift av anlegg.

Funksjon -  Heve temperatur:                                            

Kjøleanlegg stopper - Varmegjenvinnere øker turtall - Shuntventil/ 

el. eff.kobler reagerer - Omluftsspjeld åpner - Friskluftspjeld lukker - 

Avkastspjeld lukker

Ok Temperaturer i kanalnett og ventilert areal er Ok

Funksjon - Stopp aggregat:                                                                

Vifte stopper (forsinket om trinnkobler ligger inne med varme) - 

Friskluftspjeld stenger - Omluftspjeld åpner - Avkastspjeld stenger - 

Sirkulasjonspumpe går - Shuntventil regulerer - El.eff. kobler går til 

0 - Magnetventil stenger

Kontrollert Anlegg stopper, vifter stopper, spjeld lukker, gjenvinner stopper/lukker. 

Funksjon - Sirkulasjonspumpe stopper:                                          

Vifte stopper - Friskluftspjeld stenger - Omluftspjeld åpner - 

Avkastspjeld stenger - Avtrekksvifte stopper - Lampe for 

sirkulasjonspumpe lyser - Sjekke filtervaktutslag

Kontrollert Anlegg mangler pumpe, anlegg har ikke vannbåren varmebatteri.

Er luftinntaket plassert høyt og fritt, og slik at det ikke kan fange 

opp forurenset luft fra avkasthetten?
Ok De er plassert med 90° spredning.

Er luftinntaket tørt og rent for smuss og rusk? Ok Anlegg er tørt og rent, spjeld og kanalnett har en utforming som holder anlegg i god stand.

Er det god tilgang for renhold av kanalnett? Kunne ha vært bedre Tilgang for vask / rens av kanalnett er Ok. Det mangler luker men er forholdhvis god tilgang på kanalnett i bygg.

Er det montert filter for filtrering av all inntaksluft? Ok Filter finnes for friskluft og avtrekk

Er det brukt energieffektive vifter? Ja Direktedreven

Kan viftehastigheten reguleres etter behov? Trinnløs Trinnløs regulering (frekvensestyring)

Måling av hovedluftmengder

Målemetode: Type instrument(er) Kimo VT 200 Instrument benyttet ved befaring / kontroll

Spesifikasjon av måleusikkerhet +/- 3 %

Total tilluftsmengde:  Prosjektert m
3
/h Prosjekterte luftmengder ikke tilgjengelig i FDV/innreguleringsprotokoll eller på merkeskilt.

Total tilluftsmengde:  Målt 7 200 m
3
/h Luftmengde er målt med KIMO Luftanemometer, alternativt hentet fra SD/automatikk.

Total avtrekksluftmengde: Prosjektert m
3
/h Prosjekterte luftmengder ikke tilgjengelig i FDV/innreguleringsprotokoll eller på merkeskilt.

Total avtrekksluftmengde: Målt m
3
/h Luftmengde ikke målt grunnet dårlig tilkomst på kanalnett eller tekniske problemer i anlegg.

Estimert luftmengde, basert på areal og vifteeffekt. m
3
/h Luftmengden er estimert som grunnlag til beregninger. Estimat fra vifteeffekt og dekningsareal.

Virker systeminndeling, antall aggregater og vifter hensiktsmessig? Ok Man kan med fordel dekke hele bygget med dette anlegg

Kjøleanleggets systemoppbygging - virker det hensiktsmessig? Mangler

Er innregulering av ventilasjonsanlegget foretatt?                            

(Oppgi årstall for siste innregulering)
Ukjent Mangler dokumentasjon / FDV i bygget

Tilfredsstillende løsninger for frostsikring (felles for ventilasjons- og 

kjøleanlegg)
Ukjent

Behov for endrede driftstider, styring, regulering, automatikk Ja Kan vurdere behov for drift utenfor normale driftstider, blir det dårlig luft?

Kommentar 7200 0

Trykk på vifter er ved befaring målt til 85/78 Pa

Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no
Versjonsnr. 1.01

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

System nr.:

Bygnings nr.:

Ok / Ikke Ok

Verdi/status

VENT.-SJEKK 4 (FUNK-DIM) Side 6



Iht §14 i "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg" 

SJEKKLISTE 5: Besparelseberegninger

Bygnings nr.: 161 699 020

System nr.: 3601

Hvis anlegget består av flere system benyttes ett skjema pr. system

Anbefales Estimert besparelse

Generell oppfattning om tilstand på anlegg. Det er ved befaring ikke notert noen allvorliga avvik på drift av anlegg.

Installere SD anlegg, sentral styring av tekniska installasjoner via 

PC. Denne kan fjernstyres fra valgfri plass med tilkobling til 

internett.

Det er ikke aktuelt med tilkobling til SD-anlegg for ventilasjon i dette bygg.

Oppgradere til direktedrevne vifter, kammervifte. Det er ikke aktuelt med ombygging av viftene på dette anlegg.

Redusere driftstider på anlegg, beregnet etter anbefalte driftstider 

eller mot standardiserte driftstider i NS3031.
X

Redusering av driftstidene reduserer energiforbruk og vedlikeholdskostnad. Energibesparelse vil bli ca 4100 kWh/år for hver 

time/dag som driftstiden reduseres. Dersom driftstiden settes i henhold til NS3031 vil besparelsen bli ca. 25300 kWh/år. Ved bruk av 

driftstidene 11,9 h / dag, 7 dager / uke og 52 uker / år vil besparelsen bli 0 kWh/år. Ved å bruke kalenderfunksjon for å fjerne drift på 

beveglige heligdager kan man spare ca. 1200 kWh/år.

Behovsstyring av anlegg med korttidsur, bevegelsesensor, CO2 

styring eller annen typ av brukstilpassning.
Det er ikke aktuelt med ombygging til behovsstyring av dette anlegg.

Injustering av temperaturer i ventilasjonsanlegg Det er ikke aktuelt med reduksjon av tilluftstemperaturen på dette anlegg.

Redusere luftmengder i anlegg. X
Redusering av luftmengdene reduserer energiforbruk. Aktuelle luftmengder i anlegg er ca. 7200 m³/h og luftmengder anbefalt i 

NS3031 er ca. 936 m³/h. Ved å redusere luftmengdene med tilsvarende 87% vil det bli en besparelse på ca. 42300 kWh/år. Før 

innregulering skjer anbefalles å sjekke opgitt areal for energivurdering, slik at riktige tall er brukt.

Oppgradering av gjenvinner i anlegg.  Gjenvinner har god virkningsgrad, eller er på grund av tekniske anledninger ikke mulig å oppgradere.

Installere energimålere i anlegg. X
Energimålere bør installeres på anlegg, og integreres i felles EOS system for bygget. Energimålere bør måle vifter og varme 

individuelt. Kjøling bør også måles dersom kjølebatteri er installert i anlegg.

Filterbytte. Filter er ok.

Innregulering av anlegg, oversyn på driftstider - setpunkter -

luftmengder.
X

Dersom temperaturer, driftstider og luftmengde i ventilert areal ikke oppleves god nok kan man vurdere en innregulering av anlegg, 

dette gjelder også hvis SFP tall er unormalt høyt på nyere anlegg.

Sanering av anlegg.

Det er ikke aktuelt å sanere / bytte ut dette anlegg mot ett nytt anlegg. Dersom man velger å gjøre dette uansett så er besparelsen 

ca. 4300 kWh/år. Dette er basert på SFP 2.0, Varmegjenvinner på 75% og VAV med en reduksjon av luftmengder på 0% i 

gjennomsnitt over ett år.

Komplettere dokumentasjon for anlegg. X

Dokumentasjon mangler eller var ikke tilgjengelig ved befaring. Det anbefales å gjøre dokumentasjon  tilgjengelig for teknisk 

personell ved befaring. Dersom den mangler anbefales å opprette dokumentasjon for aktuelt tilstand på anlegg. Beskrivelse for 

dokumentasjon finnes i vedlegg. Ca 26 % av dokumentasjonen finnes tilgjengelig ved befaring, ca. 74 % mangler og ca. 0 % er ikke 

oppdatert.

Innvendig vask av anlegg, rens av kanalnett. Det er ikke behov for rens av kanalnett / Det er ikke vurdert ved befaring

SFP tall og gjenvinner.

SFP tall for dette anlegg er 1,3 kW/m3/s, siden dette er lavere enn 3,5 kW/m3/s kan det betraktes som normalt. SFP tall vil variere 

stort med alder og utforming på ventilasjonsanlegg. Anlegg som er prosjektert i henhold til TEK 10 skal normalt ha en SFP tall på 

2.0 kW/m3/s eller lavere. Installasjonår for dette anlegg er 2008.

Kontroll varmegjenvinner. Det er ikke noe å anmerke på varmegjenvinner ved befaring.

Kommentar

Beregninger for energibesparelser er basert på klimadata fra klimatstasjoner i Oslo og vil variere med geografisk plassering av bygg. 

Nøyaktighet i beregningene kan variere stort med for rådgiver ukjente faktorer, og skal derfor ses kun som veiledende for energibesparende tiltak.

Besparelsepotensialen for respektive tiltak kan ikke summeres for å få en totalbesparelse, siden noen av tiltaken vil ha innvirkning på andre. For eksempel vid reduksjon av driftstider redusere potensiale

hos samtliga andre tiltak. Dette bør derfor gjennomføres først. Tallene i rapporten er veiledende, basert på nøkkeltall, erfaring og sjenerelle formler for ventilasjonsberegning og ikke til å bruke for investeringskalkyler.

Før ombygginger av anlegg anbefales nøyaktige oppmålinger av arealer, luftmengder og gjennomgang av automatikk får å sikkerstille ønsket resultat ved rehabilitering.

For nøyaktige beregninger eller LCC analyse / Økonomiske beregninger må hensyn tas til aktuell energipris, levetid på anlegg, hvor anlegget er i levesykelen og en rekke ulike økonomiske faktorer.

Mer informasjon: www.energimerking.no

Henvendelser: Enova Svarer på 08049 eller www.enova.no
Versjonsnr. 1.01

ENERGIVURDERING AV VENTILASJONSANLEGG

TILTAKSLISTE Side 7
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JTE Eiendom AS

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 4 646 000 300 000

Sum driftsinntekter 646 000 300 000

Driftskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler 1 134 750 135 543
Annen driftskostnad 6 68 823 61 639

Sum driftskostnader 203 572 197 182

DRIFTSRESULTAT 442 428 102 818

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 52 123

Sum finansinntekter 52 123

Finanskostnader
Annen rentekostnad 77 23 821

Sum finanskostnader 77 23 821

NETTO FINANSPOSTER -24 -23 698

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 442 404 79 121

Skattekostnad på ordinært resultat 5 97 338 17 411

ORDINÆRT RESULTAT 345 066 61 710

ÅRSRESULTAT 345 066 61 710

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Avsatt til ordinært utbytte 150 000 0
Overføringer annen egenkapital 195 066 61 710

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 345 066 61 710

Årsregnskap for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685



JTE Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 5 67 891 60 702

Sum immaterielle eiendeler 67 891 60 702

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 1 497 426 1 751 175

Sum varige driftsmidler 1 497 426 1 751 175

SUM ANLEGGSMIDLER 1 565 317 1 811 877

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer 2 738 2 802

Sum fordringer 2 738 2 802

Bankinnskudd, kontanter o.l. 624 605 184 999

SUM OMLØPSMIDLER 627 343 187 801

SUM EIENDELER 2 192 660 1 999 678

Årsregnskap for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685



JTE Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 2 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 1 833 446 1 638 380

Sum opptjent egenkapital 1 833 446 1 638 380

SUM EGENKAPITAL 1 933 446 1 738 380

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til konsernselskap 4 0 223 800

Sum annen langsiktig gjeld 0 223 800

SUM LANGSIKTIG GJELD 0 223 800

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 4 688 8 849
Betalbar skatt 5 104 527 28 649
Utbytte 150 000 0

SUM KORTSIKTIG GJELD 259 215 37 498
SUM GJELD 259 215 261 298

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 192 660 1 999 678

Horten, den 11. mai 2021

_______________________
Terje Kleftås Endresen

Styrets leder

Årsregnskap for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685



JTE Eiendom AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

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

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved utleie skjer etterhvert som de opptjenes.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
antatt virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finn å være tilstede.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685



JTE Eiendom AS

Noter 2020

Note 1 - Varige driftsmidler

                           Tomter, bygninger
       og annen fast

  eiendom

Anskaffelseskost pr. 1/1 3 279 342
+ Tilgang  0
- Avgang 238 000

Anskaffelseskost pr. 31/12 3 041 342

Akkumulerte avskrivninger pr. 31/12 1 543 916

Balanseført verdi pr. 31/12 1 497 426

Årets ordinære avskrivninger 134 750
Avskrivningssatser 4-7

Note 2 - Selskapskapital

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse. Hver aksje teller like stemmer og alle aksjer har like
rettigheter.

Selskapets to aksjonærer pr. 31.12 er:

Aksjonærens navn Antall aksjer

T. Kleftås AS, v/styreleder Terje K. Endresen 500
Nojet AS 500

Det er ingen ansatte i selskapet.

 Note 3 - Annen egenkapital

Aksjekapital / Annen Sum
selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 100 000 1 638 380 1 738 380
+Fra årets resultat 345 066 345 066
- Avsatt utbytte            -150 000          -150 000

Pr 31.12. 100 000 1 833 446 1 933 446

Noter for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685



JTE Eiendom AS

Noter 2020

Note 4 - Transaksjoner og mellomværende nærstående parter

Selskapet eies 50 % av T.Kleftås AS og 50% av Nojet AS som igjen eier 50% hver av aksjene i
Holtan Tekniske AS.

Transaksjoner               2020      2019
Husleieinntekt fra Holtan Tekniske AS                   300 000        300 000
Salg av eiendom til nærstående, i.h.h.t. takst, håndtert etter
reglene i aksjeloven § 3-8          346 000                   0

Fordringer og gjeld pr. 31.12.    2020             2019
Langsiktig konserngjeld til T.Kleftås AS                                 0         111 900
Langsiktig konserngjeld til Nojet AS                     0         111 900

Note 5 - Skatt

2020 2019

Betalbar skatt 104 527 28 649
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -7 189 -11 238

Samlede ordinære skattekostnader 97 338 17 411

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2020 2019

+ Driftsmidler inkl. goodwill -308 595 -275 921

= Grunnlag utsatt skatt -308 595 -275 921

Utsatt skatt 0 0

Negativt grunnlag utsatt skatt 308 595 275 921

= Grunnlag utsatt skattefordel 308 595 275 921

Utsatt skattefordel 67 891 60 702

Note 6 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen lønnede ansatte. Selskapet er ikke pliktige til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om tjenestepensjon.

Det er ikke ytet godtgjørelse til styret.

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

Noter for JTE Eiendom AS Organisasjonsnr. 992472685
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MEGLERSTANDARD MARS 2020 OM SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 18.05.21 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 

T . Kleftås AS og Nojet AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

JTE Eiendom AS 
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1. APARTENE OG EIENDOMMEN 

1.1 T . Kleftås AS, org. nr. 989 113 410, og Nojet AS, org.nr. 989 116 150, (Selger) eier 100 % av 

aksjene (Aksjene) i JTE Eiendom AS, org.nr. 992 472 685, (Selskapet). 

1.2 Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

1.3 Selskapet eier Harestien 15, gbnr. 25/18 og 131/18 med påstående bygninger og anlegg i 

Horten 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 

og med fradrag for: 

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

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

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

(e) 10 % av differansen mellom Eiendomsverdien etter fradrag for omforent verdi av 

tomten, NOK  1 000 000,-, og 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. 

(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.  
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(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 sende til Kjøper en ny beregning av Estimert 

Kjøpesum per dagen for Overtakelse. 

2.2.4 Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum. Selskapet har ikke langsiktig lån eller 

lån til Selger. 

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 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 Selskapets regnskapsfører, om at vedkommende har foretatt en 

forenklet kontroll 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 

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

fristen, blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  
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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, 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 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; 

(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. 
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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 dens 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 dens 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. 

(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. 
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(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. 

(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 
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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 ikke justerings-/tilbakeføringsforpliktelser eller -rettigheter for 

merverdiavgift. 

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

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

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

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

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

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

ugrunnet opphold etter Overtakelse. 

(l) Selskapet er ikke part i en tvist for en domstol eller et forvaltningsorgan og har heller 

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

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

Overtakelse om forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side.  

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

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

vedlikeholdsetterslep eller andre tekniske forhold ved Eiendommen.  

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

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

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

at en leietaker bryter en leieavtale. 
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(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.35 

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 

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 

                                                           
35 Hvis Kjøper skal utføre en due diligence etter signering av avtalen, jf. note 23, tilføyer man her: «… eller noe som Kjøper 

ble kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Kjøpers due diligence av Selskapet og Eiendommen, jf. punkt 4.1 […].» 
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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 250 000,- men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning fra første krone. 

8.4.2 Ansvarsbegrensningene i punkt 8.4.1(a), (b) og (c) gjelder 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. 

8.6 Ansvaret til de respektive selgere  

De aksjeeiere som utgjør Selger, hefter proratarisk og ikke solidarisk for Kjøpers krav mot 

Selger som følge av brudd på denne avtalen. Den enkelte aksjeeiers ansvar er begrenset 

oppad til en andel av kravet lik aksjeeierens eierandel i Selskapet.  

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: 
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(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 

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

avtalen. 
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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/ Trond Stensholt, epost: ts@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 

7. [Datarom på minnepinne] 
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14. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS  beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

for Selger: T . Kleftås AS og Nojet AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Selskapet: JTE Eiendom AS 

[Selskapets repr.] 



 

Oppgjørsavtale - – JTE Eiendom AS 

 
VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

1.1 T . Kleftås AS, org. nr. 989 113 410 og Nojet AS, org.nr. 989 116 150, (Selger) og [Kjøper], 

org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i JTE 

Eiendom AS, org.nr. 992 472 685.  

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 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 110% av Eiendomsverdien 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 Oppgjørs-
ansvarlig. 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 pante-
dokumentet ikke kan sikre Kjøpers finansiering av Kjøpesummen 
før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt til 
Foretaksregisteret. 

Selger/ 
Selskapet 

Straks etter 
signering av 
Avtalen 

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 ved 

Avtalt 
Overtakelse 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er nødvendige for å tinglyse 
pantedokumentene til Långiveren.  

Selger/ 
Selskapet 

Senest 8 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.6 Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er oppfylt, sende 

pantedokumentene til fordel for Långiveren til tinglysing. 
Oppgjørs-
ansvarlig 

Senest 7 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgavene) fra eventuelle 
kreditorer med pant i Eiendommen som angir eksakt størrelse på 

restgjelden per Avtalt Overtakelse, og hvor kreditorene bekrefter 

at alle deres panteretter over Eiendommen, 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 eventuelt at Aksjene er pant-
satt 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  er disponibelt på 
Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 
11.00 ved 
Overtakelse 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

Straks vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 3 er oppfylt eller frafalt, skal Oppgjørsansvarlig: 

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

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

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

Oppgjørskontoen til Selgers konto. 

5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

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

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

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

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

for aktuell periode.  

6  SKADESLØSHOLDELSE 

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

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

Kjøpesummen eller refinansiere Selskapets gjeld. 

7 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 eller 3 ikke er oppfylt eller frafalt 

ved Overtakelse, skal oppgjøret, likevel gjennomføres hvis og når samtlige vilkår er oppfylt 

eller frafalt innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt Overtakelse iht. skriftlig 

endringsavtale mellom partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke er oppfylt 

eller frafalt innen utløpet av den nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig levere 

den originale fullmakten nevnt i punkt 2.3 til Selger og tilbakebetale eventuelt mottatt 

lånebeløp til Långiveren, inklusive opptjente renter på Oppgjørskontoen, så fremt 

Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for Långiveren vil slettes. Det 

overskytende beløp på Oppgjørskontoen som ikke skal overføres til Långiveren, skal 

samtidig tilbakebetales til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak levere 

aksjeeierboken tilbake til Selskapet og sørge for sletting av sikringsdokumentet og 

urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken. 

8 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i 

Selskapet hvor Kjøper vedtar ansvarsfrihet for styret og velger nytt styre, og melde 

styreendringen til Foretaksregisteret. Utkast til protokoll for endring av styret og annet er 

inntatt i Bilag 6. 

9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT OG URÅDIGHETSERKLÆRING 

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

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

Kjøper gir instruks om noe annet. 

 [sted], [signeringsdato] 

for T . Kleftås AS og Nojet AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for JTE Eiendom AS  for Q4 Næringsmegling AS  

[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  

JTE EIENDOM AS 

Org.nr. 992 472 685 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

T . Kleftås AS 
Nojet AS  
 

989 113 410 
989 116 150 

1-5001) 

501-10001) 

500 
500 

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 

1) [signeringsdato] 
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Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

aksjene pantsettes på første 

prioritet til [Kjøpers bank].  

[Sted], [signeringsdato] 

for JTE Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  



 

 

Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

JTE Eiendom AS, org.nr. 992 472 685, 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 gbnr. 25/18 og 131/243 i Horten  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Fullmakten omfatter også signering av 

- Tilsagnsbrev 

- Gjeldsbrev 

- Utbetalingsfullmakt 

- Erklæring om forsikring 

- Erklæring om pantsettelse 

 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for JTE Eiendom 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 

JTE EIENDOM AS 

 

Den [signeringsdato] ble det avholdt styremøte i JTE Eiendom AS, org.nr. 992 472 685, i selskapets 

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

Følgende personer deltok: [Styremedlemmene]. Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig. Det 

fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret behandlet spørsmålet om selskapet skulle samtykke til at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) erverver alle aksjene i selskapet. 

Styret ga sitt samtykke til aksjeervervet og til at Kjøper innføres i selskapets aksjeeierbok som eier av 

samtlige aksjer i selskapet hvis og når Kjøper har overtatt aksjene iht. kjøpekontrakten med selger 

hvor også selskapet er part. Styret godkjente inngåelsen av denne kjøpekontrakt og tilhørende 

oppgjørsavtale og bekreftet at [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 og Q4 Næringsmegling AS på de vilkår som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at 

panteretten til Kjøpers långiver 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 JTE Eiendom AS, org.nr. 992 472 685 

 

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 JTE Eiendom 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 JTE Eiendom 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 JTE Eiendom AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for T . Kleftås AS og Nojet AS 

[Selgers repr.] 

 

 



 

 

Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

JTE EIENDOM AS 

Org.nr. 992 472 685 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

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

[org.nr. Kjøper] 1-10001) 1000 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 JTE Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  



 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

           Bilag 6 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

JTE EIENDOM AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i JTE Eiendom AS, org.nr. 

992 472 685, 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]. 

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. 

Til behandling forelå følgende: 

1. 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. 

2. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

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

3. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●], org.nr. [●], er heretter selskapets revisor.” 

4. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 



 

 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er JTE Eiendom 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 1000 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.63 

§ 5 

Signatur64 

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

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]65       [Medundertegner] 

   

                                                           
63 Det må særskilt vurderes om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke og/eller forkjøpsrett. Har selskapet bare én 
aksjeeier, er det som regel ingen grunn til at aksjelovens bestemmelser om styresamtykke og forkjøpsrett skal gjelde. 
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. 
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 JTE Eiendom 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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