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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 16, Bruksnummer 28, Seksjonsnummer 1 i 3803 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 30.12.2021 kl. 15.03
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 30.12.2021 kl. 15.02

Adresse(r):
Matrikkelenheten har ikke registrert adresse

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2018/373243-1/200 29.01.2018
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Fusjon/Fisjon
FLYKAFEEN AS
ORG.NR: 982 794 218
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:

1932/900333-1/91 28.06.1932 BESTEMMELSE OM GJERDE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

1966/502532-1/91 30.06.1966 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 23
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

1975/505491-1/91 17.09.1975 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

1990/5281-1/91 28.03.1990 ERKLÆRING/AVTALE
Eieren frafaller sin rett til montert støyskjerm mot
E-18
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

1990/8218-2/91 25.05.1990 BESTEMMELSE OM VEG

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 30.12.2021 15:03 – Sist oppdatert 30.12.2021 15:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 21
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 22
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 23
Vegrett i gjennomgående korridor
Bestemmelser om støyskjerm m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

2010/433749-2/200 15.06.2010 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: STATENS VEGVESEN
ORG.NR: 971 032 081
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

2018/491867-1/200 01.03.2018
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 7 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3803 GNR: 16 BNR: 28

GRUNNDATA

2021/1602051-1/200 21.12.2021
21:00

SEKSJONERING

Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 1/2

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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.

Gårdsnummer 16, Bruksnummer 28, Seksjonsnummer 1 i 3803 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 30.12.2021 15:03 – Sist oppdatert 30.12.2021 15:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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TØNSBERG KOMMUNE 
Megleropplysninger 

  

Gnr.: 16 Bnr.: 28 
 

Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Åshaugveien 153 B og 155 
  
 

 
Tilknytning til offentlig 
vann og kloakk 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
Vann- og avløpsforhold 

 
SELGER MÅ SELV GI OPPLYSNINGER OM BELIGGENHET, ALDER OG 
EVENTUELT VARSLER/PÅLEGG I FORBINDELSE MED PRIVATE VANN-OG 
AVLØPSANLEGG, SAMT OM DET FINNES EN SEPTIKTANK PÅ EIENDOMMEN 
  
                      Ja                   Nei                     

Offentlig vann x   
 
Offentlig avløp  x   
Slamtank    
 
 



Prosjekt:

Flykafeen AS
Tiltakshaver:
Flykafeen AS
Åshaugveien 153B
3157 Barkåker

Tegning:

Plan 1. Etasje

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:
Kuben Arkitektkontor AS
Harpunveien 3b
3128 Nøtterøy

Tegningsnr.:
A20-02

Målestokk:
1:100

Dato:
April 2021

Gnr./Bnr./Festenr.:
16/28

Rev.:
.

1 250

Buffet - servering

KassaRampe

Kjøkken
52,8 m2

Kafe / resturante
219,2 m2

Terrasse
43,2 m2

Kjøl
20,2 m2 Frys

13,0 m2

Gang
16,5 m2

Betjeningsareal
16,1 m2



Prosjekt:

Flykafeen AS
Tiltakshaver:
Flykafeen AS
Åshaugveien 153B
3157 Barkåker

Tegning:

Plan Kjeller Etasje

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:
Kuben Arkitektkontor AS
Harpunveien 3b
3128 Nøtterøy

Tegningsnr.:
A20-01

Målestokk:
1:100

Dato:
April 2021

Gnr./Bnr./Festenr.:
16/28

Rev.:
.

HC-WC
2,7 m2

Herre Toalett
9,9 m2

Dame Toalett
10,8 m2

Bøtte kott
1,4 m2

Lager Teknisk
11,5 m2

Lager Teknisk
9,4 m2

Personal bad
4,0 m2

Garderobe
6,7 m2

Gang
6,5 m2

Gang
5,5 m2

Gang
9,3 m2

Gang
26,6 m2

Kjøl
8,7 m2

Lager og Garasje
38,8 m2

Gang
3,0 m2

Kontor
12,6 m2

Selskapslokale / Konferanserom
94,8 m2



 
VIB 

 
Vestfold  
Interkommunale  
Brannvesen IKS 

 
  
 

 
 

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

 
 
 

Feie og tilsynsopplysninger: 
 

 

 

3803/16/28/0/0 
Adresse: Åshaugveien 153B,  
3157 BARKÅKER 
 

 

 

                                                                               Kryss tegn om den ikke er registrert hos oss 

Ovennevnte eiendom ligger ikke i vårt 

dataregister, grunnen kan være at de ikke har 

ildsted eller at ildstedet ikke er meldt inn til VIB 

I vår database er det ikke registrert noe 

ildsted tilkoblet skorstein i ovennevnt 

leilighet. Det er meldepliktig til 

brannvesenet når det monteres ildsted 

for fyring med gass, olje og ved, og vi 

har ikke mottatt noen melding fra 

ovennevnte adresse. Så vi er derfor ikke 

innom denne adressen på verken feiing 

eller tilsyn. 

 

 

 

 Ja Nei 

Er det utført tilsyn med 

fyringsanlegget? Hvis ja sett 

inn dato.  

                                              X 

 

 

 

 Dato Utført Ikke utført 

Siste feiebesøk                 X 

  
 

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


Ferdigattest.

Herved bevidnes at det av  vaulus Lindtvedt

anmeldte bygningsarbeide nemlig: 1 mannsbolig i tre, mur, bærøag på

EETne: bnr.G=10=13 er utført overensstemmende medg

      

EG Manglet luftavtrekkifyrhus».Fyrkjelenfornertreverk...

Sem bygningsråd den.19Ve.19614

N

AKG tl
007E Y/9610 Gao H» Dingst: 5

ry p mr e eYGNINGSSJEFEN I SEM



SEM KOMMUNE
BYGNINGSVESENET Tønsberg, den 15. januar 1976
SENTRALBORD(033) 14080

3100 TØNSBERG

FERDIGATTEST
(Bygn.loven $ 99.1)

 

Gb.nr. 16/98, 10, 13 dg 23
 

 

 

 

 

 

 

Sak.nr.66/74

Arbeidssted MR

Arbeidets art Nybygg (gjenoppbygging etter brann)

PENE kafeteria

Byggherre Paulus Lindtvedt

Byggemelder Birger Haglanå

Ansvarshavende Birger Hagland
 

Ved ferdigbesiktigelsen er det ikke påvist mangler som tyder på at arbeidet ikke er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende

bestemmelser (jfr. dog event. merknader nedenfor). Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i den tillatelsen som

er gitt (eller til annet formål enn den tidligere har tjent) — uten særskilt tillatelse er innhentet fra bygningsrådet (jfr. $ 93 — arbeid

som krever byggetillatelse).

Merknader:

NAV
ANTE S 9604 Geomahkk

  
Podt

 



Tønsberg kommune Saksbehandler: Per Olaf Skar

Direkte telefon: 94175 625
| Byggesak

JplD: 21/163948

Vedtaksdato Vedtaksnummer

16.11.2021 1602/21

Kuben Arkitektkontor AS

Postboks 29 Teie

3106 NØTTERØY

Åshaugveien 155 - 16/28 - tilbygg og terrasse - Ferdigattest

Søker: Kuben Arkitektkontor AS, Postboks 29 Teie, 3106 NØTTERØY

Tiltakshaver: Flykafeen AS, Tordivelveien 6, 3172 VEAR

Gårdsnr. Bruksnr.

16 28

Bygningsnummer: 161994715

Bygningstype: Bygningstype 531 — Kafé/restaurantbygning

Tiltakstype: Tilbygg — Riving — Veranda

Arkivsaksnummer: 21/9345

Vedtaksnummer: Ettrinnstill. DUPB 1416/21 — 18.10.2021

MED HJEMMELI PLAN- OG BYGNINGSLOVEN $ 21-10 UTFERDIGES FERDIGATTEST FOR OVENNEVNTE

TILTAK

Sted Dato Underskrift

Tønsberg 16.11.2021 Per Olaf Skar

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur,

i henholdtil interne rutiner.



Tønsberg kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

3803 - Tønsberg kommune 16 28 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: 3225,10 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6575083,18       Øst: 577530,40

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6575086,81 577505,32 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

47,04 Ikke hjelpelinje 13

2 6575129,02 577526,08 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

15,28 Ikke hjelpelinje 13

3 6575115,39 577532,99 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

12,36 Ikke hjelpelinje 13

4 6575109,38 577543,79 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 13

19,17 Ikke hjelpelinje 13

5 6575103,94 577562,17 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

18,16 Ikke hjelpelinje 21

6 6575087,10 577555,38 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

45,89 Ikke hjelpelinje 21

7 6575044,05 577539,48 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

7,16 Ikke hjelpelinje 21

8 6575037,34 577536,98 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

25,39 Ikke hjelpelinje 13

9 6575044,54 577512,63 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

1,60 Ikke hjelpelinje 13

10 6575046,08 577513,06 Jord Asfaltspiker 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

14,62 Ikke hjelpelinje 10

11 6575050,27 577499,04 Jord Asfaltspiker 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

10,79 Ikke hjelpelinje 13

12 6575060,69 577501,84 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

26,35 Ikke hjelpelinje 13
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TØNSBERG KOMMUNE 
Megleropplysninger 

 

Gnr.: 16 Bnr.: 28 
 

Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Åshaugveien 153 B og 155 
  
 

 
Legalpant 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 

RESTANSE   kr 0,- pr. 30.09.2021  
 

 

FAKTURA 1. TERMIN (01.01 - 31.03)  Forfall 20.03.2021 
 

FAKTURA 2. TERMIN (01.04 - 30.06)  Forfall 20.05.2021 
 

FAKTURA 3. TERMIN (01.07 - 30.09)  Forfall 20.09.2021 
 

FAKTURA 4. TERMIN (01.10 - 31.12)  Forfall 20.11.2021 
 



 
 

TØNSBERG KOMMUNE 
Megleropplysninger 

  
Gnr.: 16 Bnr.: 28 

 
Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Åshaugveien 153 B og 155 
  
 

 
Kommunale avgifter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
Kommunale årsgebyr: 2021 
 
Antall terminer: 4   Alle gebyrer ink.mva 
 
Avgift Grunnlag Kommunale 

Årsgebyr  
 
    

  

Vann 
Vann  
 

Areal/m³ 
Fastledd 

10,74,- pr.m³ 
2x 692,5,- 
       

Kr 
Kr 
 

 

Avløp 
Avløp 

Areal/m³ 
Fastledd 

18,94,- pr.m³ 
2x 1248,75,- 
        

Kr 
Kr 
 

 

Slamtømming            Kr  

Renovasjon Ab.type 
 
 

 Kr  

Feieavgift / 
Tilsyn 

Pipe   Kr  

     
SUM avgifter    

 
kr 
 

 

Festegebyr     Kr 
Mva 
fritt 
 

 

Eiendommen har to vannmålere, vann- og avløpsgebyrer betales etter 
målt forbruk.  
Forskudd for vann og avløp er beregnet til 1227 m3 for begge 
bygningene i 2021. 
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Transport og montasje
im 512-524 transporteres og teres norm ale

 

 

 

sr” «Omcleft enhe! meg fu jJament. Dette betyr m nimel

2nungsmess ax UrDdeIa:

Kunder sorger for gravet greit fylt medtelefri masse
og Gyrettet overflate. Erdeavslutninger på egne høy
soentnorler til OG fra toreraes ov kunden.

Alis crare interne korlnger +t xomplette

|
|
|

i

Personsikkerhet
Sikkerhet ved service og betjening har vært et
fundamentalt krav ved den endelige utforming.
Mini 512-524 har:

== utvendig betjening foran lukket dør
- plexiglassbeskyttelse foran spenningsførende deler

(dersom celledøren må åpnes.)
- dørlåsforriglinger - skåtelåser oppe og nede.
- lavspentrom med høy grad av berøringsikkerhet.
- adskilt betjening av høyspent- og lavspent-

apparater.

 Miljøvennlig
Ved utviklingen av minikiosk 512-524 har en av
forutsetningene vært åtilfredsstille kravet til miljø-
vennlighet. Dette er løst ved at minikiosken har
små utvendige dimensjoner, og ved at den er kledd
med edelbetongplater som gjør at kiosken glir godt
inn i omgivelsene. Overflaten er heller ikke egnet
til plakatoppsetting og skribling.    
å ELMEK AS 4 esxmo mon vit
(CJ ( - Ing. Rybergsgt. 101, 3000 DRAMMEN.Telefon (02) 82 2380
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Tønsberg kommune

Eiendomsinformasjon

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

3803 - Tønsberg kommune 16 28 0 0 Grunneiendom Ja 3225,1 0 0-Ikke oppgitt

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

02.05.1974 Nei Nei Nei Nord: 6575083,18 Øst: 577530,4 System: EPSG:25832

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Annen forretningstype 24.11.2021 24.11.2021 16/28 0

Feilretting 15.11.2021 15.11.2021 21/11531 16/21 0

16/28 0

Oppmålingsforretning/gre
nsejustering

08.11.2021 11.11.2021 21/11531 Mottaker 16/28 22,6

Avgiver 16/21 -22,6

Oppmålingsforretning/gre
nsejustering

08.11.2021 11.11.2021 21/11531 Avgiver 16/21 -1863,6

Mottaker 16/28 1863,6

16/30 0

Annen forretningstype 10.09.2021 10.09.2021 16/28 0

Annen forretningstype 07.09.2021 07.09.2021 16/28 0

Annen forretningstype 03.11.2020 03.11.2020 16/28 0

Sammenslåing 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 Avgiver 16/8 -585,6

Avgiver 16/10 -499,6

Avgiver 16/13 -243

Avgiver 16/23 -337,2

Mottaker 16/28 1665,5

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 16/28 0

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 16/28 0
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16/30 0

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 16/28 0

Omnummerering 01.01.2020 01.01.2020 16/28 0

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

16/13 0

Avgiver 16/8 -130,5

Mottaker 209/3 130,5

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

16/32 0

16/18 0

16/26 0

16/19 0

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/13 0

16/8 0

16/28 0

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 16/8 0

16/19 0

Mottaker 209/3 88,7

Avgiver 16/28 -88,7

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 Avgiver 16/19 -11,1

16/28 0

16/26 0

Mottaker 209/3 11,1

Oppmålingsforretning 16.06.2010 16.06.2010 16/18 0

Avgiver 16/30 -294,3

16/28 0

16/19 0

Mottaker 16/33 294,3

16/26 0
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Kartforretning 02.02.2009 02.02.2009 16/19 0

16/30 0

16/26 0

16/28 0

209/3 0

Kartforretning med
grensejustering

02.02.2009 02.02.2009 Avgiver 16/19 -105,4

16/26 0

16/28 0

Mottaker 209/3 105,4

Skylddeling 02.05.1974 080.040 Mottaker 16/28 1771,1

Avgiver 16/1 -1771,1

Jordskifte 43/122 0

43/44 0

43/118 0

43/7 0

43/69 0

43/51 0

43/1 0

43/66 0

43/40 0

42/1 0

28/1 0

27/12 0

27/11 0

39/17 0

42/2 0

27/9 0

42/74 0

42/4 0

29/3 0

28/2 0

90/3 0
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51/1/8 0

51/9 0

51/93 0

51/8 0

51/98 0

51/57 0

51/34 0

51/86 0

51/106 0

51/71 0

51/82 0

51/5 0

27/6 0

16/11 0

16/28 0

16/15 0

16/22 0

14/79 0

14/74 0

14/85 0

16/2 0

27/4 0

16/10 0

27/1 0

14/56 0

16/20 0

16/8 0

27/3 0

14/63 0

16/21 0

16/27 0

14/5 0
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16/16 0

14/4 0

16/24 0

16/23 0

26/1 0

14/32 0

13/28 0

16/13 0

14/30 0

27/5 0

14/75 0

14/58 0

14/86 0

14/73 0

16/4 0

14/10 0

14/20 0

13/42 0

27/7 0

14/2 0

16/14 0

26/2 0

14/35 0

27/8 0

51/273 0

51/272 0

51/280 0

51/265 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

161994715 Restaurantbygning kafebygning Tatt i bruk 0 0 0

161994723 Motellbygning Overnattings- og
serveringsvirksomhet

Tatt i bruk 0 0 0
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ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Åshaugveien 153 B Nord: 6575062
Øst: 577515
System: EPSG:25832

Grunnkrets 201-Nauen
Kirkesokn 1-Sem
Stemmekrets 2-Barkåker/Jareteigen
Postnummerområde 3157-BARKÅKER
SKOLEKRETS 2-BARKÅKER

Åshaugveien 155 Nord: 6575088
Øst: 577527
System: EPSG:25832

Grunnkrets 201-Nauen
Kirkesokn 1-Sem
Stemmekrets 2-Barkåker/Jareteigen
Postnummerområde 3157-BARKÅKER
SKOLEKRETS 2-BARKÅKER

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum S-Seksjoneringsbegjæring: 21/14966
J-Journalnummer: 2014039
J-Journalnummer: 2020/24421
M-Målebrevsnummer: 080.040
J-Journalnummer: 21/11531

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

3225,1 Nord: 6575083,18017442 Øst: 577530,39999472 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 

 

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

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 
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Tønsberg kommune

Eiendomsinformasjon

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

3803 - Tønsberg kommune 16 28 0 0 Grunneiendom Ja 3225,1 0 0-Ikke oppgitt

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

02.05.1974 Nei Nei Nei Nord: 6575083,18 Øst: 577530,4 System: EPSG:25832

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Annen forretningstype 24.11.2021 24.11.2021 16/28 0

Feilretting 15.11.2021 15.11.2021 21/11531 16/21 0

16/28 0

Oppmålingsforretning/gre
nsejustering

08.11.2021 11.11.2021 21/11531 Mottaker 16/28 22,6

Avgiver 16/21 -22,6

Oppmålingsforretning/gre
nsejustering

08.11.2021 11.11.2021 21/11531 Avgiver 16/21 -1863,6

Mottaker 16/28 1863,6

16/30 0

Annen forretningstype 10.09.2021 10.09.2021 16/28 0

Annen forretningstype 07.09.2021 07.09.2021 16/28 0

Annen forretningstype 03.11.2020 03.11.2020 16/28 0

Sammenslåing 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 Avgiver 16/8 -585,6

Avgiver 16/10 -499,6

Avgiver 16/13 -243

Avgiver 16/23 -337,2

Mottaker 16/28 1665,5

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 16/28 0

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 2020/24421 16/28 0
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16/30 0

Annen forretningstype 29.10.2020 29.10.2020 16/28 0

Omnummerering 01.01.2020 01.01.2020 16/28 0

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

16/13 0

Avgiver 16/8 -130,5

Mottaker 209/3 130,5

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/28 0

16/32 0

16/18 0

16/26 0

16/19 0

Annen forretningstype 08.04.2014 08.04.2014 16/13 0

16/8 0

16/28 0

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 16/8 0

16/19 0

Mottaker 209/3 88,7

Avgiver 16/28 -88,7

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

08.04.2014 08.04.2014 Avgiver 16/19 -11,1

16/28 0

16/26 0

Mottaker 209/3 11,1

Oppmålingsforretning 16.06.2010 16.06.2010 16/18 0

Avgiver 16/30 -294,3

16/28 0

16/19 0

Mottaker 16/33 294,3

16/26 0

24.11.2021 18:23:22 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 2 av 6



Kartforretning 02.02.2009 02.02.2009 16/19 0

16/30 0

16/26 0

16/28 0

209/3 0

Kartforretning med
grensejustering

02.02.2009 02.02.2009 Avgiver 16/19 -105,4

16/26 0

16/28 0

Mottaker 209/3 105,4

Skylddeling 02.05.1974 080.040 Mottaker 16/28 1771,1

Avgiver 16/1 -1771,1

Jordskifte 43/122 0

43/44 0

43/118 0

43/7 0

43/69 0

43/51 0

43/1 0

43/66 0

43/40 0

42/1 0

28/1 0

27/12 0

27/11 0

39/17 0

42/2 0

27/9 0

42/74 0

42/4 0

29/3 0

28/2 0

90/3 0
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51/1/8 0

51/9 0

51/93 0

51/8 0

51/98 0
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51/71 0

51/82 0

51/5 0

27/6 0

16/11 0

16/28 0

16/15 0

16/22 0

14/79 0

14/74 0

14/85 0

16/2 0

27/4 0

16/10 0

27/1 0

14/56 0

16/20 0

16/8 0

27/3 0

14/63 0

16/21 0

16/27 0

14/5 0
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16/16 0

14/4 0

16/24 0

16/23 0

26/1 0

14/32 0

13/28 0

16/13 0

14/30 0

27/5 0

14/75 0

14/58 0

14/86 0

14/73 0

16/4 0

14/10 0

14/20 0

13/42 0

27/7 0

14/2 0

16/14 0

26/2 0

14/35 0

27/8 0

51/273 0

51/272 0

51/280 0

51/265 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

161994723 Motellbygning Overnattings- og
serveringsvirksomhet

Tatt i bruk 0 0 0
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ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Åshaugveien 153 B Nord: 6575062
Øst: 577515
System: EPSG:25832

Grunnkrets 201-Nauen
Kirkesokn 1-Sem
Stemmekrets 2-Barkåker/Jareteigen
Postnummerområde 3157-BARKÅKER
SKOLEKRETS 2-BARKÅKER

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum S-Seksjoneringsbegjæring: 21/14966
J-Journalnummer: 2014039
J-Journalnummer: 2020/24421
M-Målebrevsnummer: 080.040
J-Journalnummer: 21/11531

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

3225,1 Nord: 6575083,18017442 Øst: 577530,39999472 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. 

 

KOMMENTARFELT:
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 Bestemmelser og retningslinjer til 
Kommuneplanens arealdel 

 
2018 – 2030 PlanID 0704 99008 

 
Vedtatt 22.05.2019 

 
 
 
 
Veiledning 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. De gir også føringer for   
viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 

Planen gir også rammene for vern og utvikling i tråd med målsettingene i kommuneplanens 
samfunnsdel, som ivaretakelse av de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle, 
næringsmessige og miljømessige verdier. 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse i henhold til 
plan og bygningslovens § 11-5. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.  

Bestemmelsene er markert med blått og er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-8 til 11-
11. Bestemmelsene utfylles med retningslinjer som angir dokumentasjonskrav og viktige 
hensyn ved behandling av planforslag og søknader om tiltak. Retningslinjene står i kursiv 
under bestemmelsen de utfyller.   
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Kapittel 1 Generelle bestemmelser  

 

§ 1.1 FORMÅL MED PLANEN 
Tønsberg kommune har følgende utbyggingsprinsipper: 

 Videreføre og bygge opp om Tønsberg kommunes stjerneformede senterstruktur med 
bysenteret som hovedsenter og lokalsentrene rundt skal fastholdes og videreutvikles.  

 Videreføre lokalsentrene med lokale servicefunksjoner, men ikke slik at bysenteret 
svekkes. Tønsberg har følgende aktive lokalsentre: Sem, Vear, Barkåker, Eik, Tolvsrød, 
Olsrød. Det er tillatt å etablere lokalsenter på Ilebrekke og nærsenter på Volden.  

 Prioritere fortetting og transformasjon i denne planperioden slik at dyrket og dyrkbar mark 
forbeholdes matproduksjon. Unntatt er områder der samfunnsinteresser av stor vekt 
tilsier det (eksempelvis til skole, vei og jernbane). 

 Utvikling av transformasjonsområder skal fortrinnsvis skje områdevis og skal være med å 
bygge opp under sosial- og teknisk infrastruktur, samt skape investeringsvilje. 

 Fortetting som i størst mulig grad ivaretar grønnstruktur og rekreasjonsområder i og nær 
by og tettsteder. Barn og unges interesser skal spesielt belyses og tas hensyn til i dette 
arbeidet. 

§ 1.2 FORHOLD MELLOM KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG ELDRE 
PLANER (pbl. § 1-5) 

§ 1.2.1 Motstrid 
Ved motstrid skal kommuneplanens plankart og bestemmelser gjelde foran reguleringsplaner 
vedtatt før kommuneplanens arealdel (heretter eldre reguleringsplaner). 

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

Der det ikke er motstrid skal bestemmelser og retningslinjer supplere gjeldende 
reguleringsplaner og kommunedelplaner.  

Følgende planer skal ved motstrid gjelde foran arealdelen: 

 Kommunedelplan for Korten 
 Reguleringsplan for Husøy øst PLANID 070451001 vedtatt 13.03.1996  
 Områdereguleringer innenfor Kilenområdet 

Motstrid foreligger der arealplanene har ulikt arealformål, eller ulike bestemmelser om samme forhold. 
Der den ene arealplanen har bestemmelser som den andre arealplanen ikke har bestemmelser om, er 
det ikke motstrid mellom planene, og arealplanene supplerer hverandre. 

Dersom en plan har flere ulike hovedformål vil bestemmelsens andre ledd  bare gjelde de områdene 
innenfor planen som har samsvarende arealformål. Med samsvarende arealformål menes at 
reguleringsplanens hovedformål og kommuneplanens arealformål har samme hensikt, f.eks. 
boligbebyggelse. Dette vil være tilfelle der reguleringsplanen viser arealformål som naturlig hører 
sammen med hovedformålet, for eksempel grønnstruktur, fellesarealer til lek og opphold, parkering, 
interne veier eller parkbelter/buffersoner i boligområder eller næringsområder. 
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Tilhørende temakart til kommuneplanens arealdel har status som retningslinjer. 

§ 1.2.2 Overgangsbestemmelse  
Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innsendt før denne arealdelen er 
vedtatt, hvor bestemmelser iht. arealdelen for 2014-2026 er lagt til grunn, kan behandles i 
henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. 

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

§ 1.3.1 Plankrav 
Det kreves reguleringsplan for tiltak som omfattes av bygningsreglene i pbl § 20-1 innenfor 
formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
grønnstruktur. 

§ 1.3.2 Unntak fra plankrav 
Unntak fra plankrav gjelder ikke for framtidige byggeområder. 

Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og 
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket: 

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

b) ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk, og  
c) har tilgang på nødvendig teknisk og sosial infrastruktur, og  
d) ikke berører fredede kulturminner, og 
e) ikke berører viktige naturverdier, og 
f) ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge, og  
g) ikke vanskeliggjør annen fremtidig planlagt arealbruk, og 
h) tiltaket ikke medfører vesentlig endringer for omgivelsene i forhold til støy, lukt, og 

forurensing, og 
i) ikke innebærer reduksjon av verneverdien eller riving av verneverdig bebyggelse. 
j) ikke overstiger 4 boenheter innenfor eksisterende eiendom (inkludert eksisterende 

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

parkering, utbyggingsvolum. 

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

Kommunen kan stille krav til dokumentasjon for å vurdere om vilkårene listet opp i denne 
bestemmelsens punkt a) til k) er oppfylt. 

§ 1.4 UTBYGGINGSAVTALER (pbl. § 11-9 nr. 2) 
Innholdet i utbyggingsavtaler skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i bystyret om 
utbyggingsavtaler.  

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

Ved utarbeidelse av en utbyggingsavtale anbefales følgende fremgangsmåte: 

Behovet for utbyggingsavtaler avklares i forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Varsel om 
fremforhandling av utbyggingsavtale kan skje samtidig med varsel om planoppstart. Avtalen bør 
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omfatte hele planområdet med mindre prosjekteringen av de tekniske anleggene viser at planområdet 
lar seg utbygge etappevis etter eksisterende eiendomsgrenser på en måte som kommunen kan 
godkjenne.  

Utbyggingsavtale kan fremforhandles før 1.gangsbehandling av reguleringsplan og legges ut på 
høring sammen med plan og følge denne til behandling i kommunestyret. Dette skal sikre medvirkning 
av berørte grupper og interesser som forutsatt i plan- og bygningsloven. Den private part bør ha 
undertegnet avtalen før sluttbehandling av reguleringsplan. Utbyggingsavtalen godkjennes av 
kommunen etter at reguleringsplan er vedtatt. 

Alternativt kan det fremforhandles og undertegnes utbyggingsavtale etter at reguleringsplan er vedtatt, 
men før tiltak innenfor planområdet kan igangsettes. Forholdet til eksisterende bebygde eiendommer 
innenfor regulert område som vil omfattes av utbyggingsavtale: Der det innenfor 
reguleringsplanområdet som vil omfattes av utbyggingsavtale, er eksisterende bebyggelse, kan tiltak 
som ikke medfører økning i antall boenheter eller utvidelse av næringsareal, tillates på disse 
eiendommene. 

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

§ 1.5.1 Vann- og avløpsanlegg 
All helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse, både nybygg og eksisterende, har krav om 
tilknytningsplikt til offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett. Dersom det 
etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller andre 
særlige hensyn skulle tilsi det skal tilknytning løses ved annen godkjent renseløsning  

Hovedplan for vann og avløp samt handlingsplanene «Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, 
randsoner og klyngehus» for områdene Tønsberg skal legges til grunn i planlegging av nye vann- og 
avløpsanlegg.  

§ 1.5.2 Overvannshåndtering 
I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad 
bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal prioriteres.  

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres 
lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.  

Der det er forurenset grunn skal alternative løsninger vurderes for å unngå at forurensningen 
dreneres ut i sjø/vassdrag.  

Overvannsløsningen skal godkjennes av Tønsberg kommune. Kommunen legger i plan- og 
byggesaker til grunn 3-trinnsmodellen som er beskrevet i Tønsberg kommunes «Veileder for 
overvannshåndtering». 

Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et positivt element på stedet. Dette kan skje 
gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. Grønne tak 
bør vurderes som eget fordrøyningstiltak av regnvann.  

Ved regulering skal det utarbeides en helhetlig overvannsplan som viser hovedløsningene for 
overvannshåndteringen. Planen skal foreligge sammen med planforslag. 
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§ 1.5.3 Renovasjon  
For byggetiltak som overstiger 4 boenheter, inkludert eksisterende boenheter, er det krav til 
felles renovasjon, som skal løses ved nedgravde oppsamlingsenheter eller i bebyggelsen. 
Dette gjelder ikke frittliggende småhusbebyggelse. 

Håndtering av næringsavfall skal enten løses innomhus eller utomhus i nedgravde 
oppsamlingsløsninger.  

Renovasjonsløsning skal godkjennes av Tønsberg kommune.  

§ 1.5.4 Veier 
Veier i Tønsberg skal bygges etter krav i den kommunale veinormalen, veilysnormalen og Statens 
vegvesens håndbøker N100 og N200. 

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

§ 1.6.1 Energi- og klimaplan 
Hovedtrekkene i kommunens vedtatte energi- og klimaplan skal legges til grunn for 
energispørsmål i saker etter plan- og bygningsloven.  

§ 1.6.2  Bærekraftig energiløsning og byggematerialer 
Ved utbygging skal det foreligge en plan for energitekniske løsninger for området ba                             
sert på mulighetene for fornybare energikilder.  

Innenfor området for fjernvarmekonsesjon skal alle nye bygninger eller hovedombygginger 
over 1000 m2 BRA tilknyttes fjernvarmeanlegget. Kravet om tilknytningsplikt kan fravikes 
dersom en bedre miljømessig løsning kan dokumenteres (jf. pbl § 27-5). 

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

Kravet om tilknytning forutsetter at fjernvarmekonsesjonær på kommunens forespørsel kan bekrefte at 
fjernvarme kan leveres til det konkrete byggetiltaket.  

Det bør brukes miljøvennlige materialer slik at klimagassutslippet reduseres (dvs. lavest mulig CO2-
utslipp i et livsløpsperspektiv fra råvareuttak via byggeplass, bruk og vedlikehold til avhending). Det 
bør ikke benyttes materialer som inneholder kjente helse- eller forurensningsfarer eller finnes på 
myndighetenes OBS-liste. 

§ 1.7 REKKEFØLGEKRAV (pbl. § 11-9 nr. 4)  
Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (nåværende og framtidig) kan utbygging 
ikke finne sted før følgende er tilfredsstillende etablert:  

 Kommunalteknisk kapasitet på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-, vann-, 
avløps-, renovasjons- og overvannsanlegg),  

 areal til lek og uteopphold,  
 friområder, 
 energiforsyning,  
 trafikksikkerhet (herunder anlegg for gående og syklende), og 
 skole- og barnehagekapasitet 

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

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

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

§ 1.8.2 Byggegrenser langs vei og jernbane og avkjørsler  
Ny bebyggelse skal lokaliseres slik at byggegrense til vei og avkjørsel samsvarer med «Retningslinjer 
for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesvei» og «Veinormalen».  

Riksvei har byggegrense 100 meter. 
Fylkesvei klasse 1 har byggegrense 50 meter. 
Fylkesvei klasse 2 har byggegrense 30 meter 
Kommunal vei har byggegrense 15 meter. 
Jernbane har byggegrense 30 meter 

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

Byggegrense og avkjørsler i sentrumsformål og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 

Ny bebyggelse skal som hovedregel knytte seg til underordnet veinett. Søknad om avkjørsel til riksvei 
og fylkesvei behandles etter veiloven hvor veisjefen er myndighet. Kommunen er veimyndighet på 
kommunal vei. 

I byer og tettsteder bør veiene utformes som gater med byggegrenser og eller byggelinjer som ivaretar 
by- og stedsutvikling. 

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

§ 1.8.3 Byggegrense og buffersone mot landbruksareal 
Mellom produktivt skogs- og jordbruksareal (herunder gårdstun og driftsbygninger med større 
husdyrbesetninger, vedproduksjon og liknende) og ny tomt/eksisterende tomt til bolig-, 
næring- og fritidsbebyggelse, skal det være minimum 10 meter bred buffersone med 
hensiktsmessig, konfliktdempende beplantning.  

Avstandskravet kan ved dispensasjon fravikes dersom høydeforskjell, mellomliggende vei eller 
lignende forhold tilsier at det blir mindre risiko for interessekonflikter (som støy, støv, lukt, sikkerhet ol.) 
mellom arealbrukskategoriene. 

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

§ 1.9 BARN OG UNGES INTERESSER (pbl. 11-9 nr. 5) 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker, skal konsekvenser for barn og unges 
oppvekstmiljø vurderes særskilt, jf. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. 
Lokalisering av lekeplass skal begrunnes i planbeskrivelse. 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller grønnstruktur som er 
i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes 
ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 
ved omdisponering av areal egnet for lek. 
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Vurderinger av konsekvenser for barn og unge innebærer at det innhentes registreringer av barnetråkk 
deriblant stier og snarveier og opplysninger om bruken av arealer til lek/aktiviteter i all planlegging og 
omdisponering av arealer. 

§ 1.10 UNIVERSELL UTFORMING (pbl. § 11-9 nr. 5) 
Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 
planområdet og i forhold til nærliggende områder med hensyn til bebyggelse, grå 
infrastruktur og felles leke- og uteoppholdsareal. 

Der det settes strengere krav til universell utforming enn byggteknisk forskrift forutsetter, skal 
det tas inn som egen bestemmelse i reguleringsplanen. 

Veileder universell utforming i Tønsberg historiske by bør benyttes. 

§ 1.11 UTEOPPHOLDS- OG LEKEAREAL TIL BOLIGBEBYGGELSE (pbl. § 
11-9 nr. 5 og 6) 
Hensikten med generelle kvantitative og kvalitative krav til utearealer er å sikre et minimum av 
tilstrekkelige store og brukbare utearealer for nye boligprosjekter. Det gir forutsigbare rammer for plan- 
og byggesaksbehandling. Kravene omfatter minimumskrav til private og felles uteoppholdsarealer som 
flere boliger deler, samt krav til arealer for lek som skal være offentlig tilgjengelige. 

Hensikten med kravene er å sikre at nye boligprosjekter tilfører nabolaget og alle boenheter et 
nødvendig minimum av fellesarenaer og møteplasser (lekeplasser, ballplass, mv) slik at prosjektet 
skal tilføre utearealene det selv skaper behov for. Nye boligprosjekter skal ikke bidra til økt press på 
eksisterende lekearealer i nabolaget. 

§ 1.11.1 Krav om uteoppholdsareal (privat og felles) 
Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og rekreasjon. MUA 
kan omfatte kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, 
terrasse) og fellesarealer for flere boenheter (fellesområder). 

Kommunens krav til uteoppholdsareal (MUA): 

Boligtyper MUA (per boenhet) 

Enebolig 150 m2 

Sekundærleilighet/ hybler (inntil 60m2 BRA) 50 m2 

Tomannsbolig 150 m2 

Rekkehus/kjedehus/ 
tremannsbolig/ 
firemannsbolig 

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

Lavblokk/høyblokk 36 m2 
Inntil 15m2 av kravet kan godkjennes som 
privat balkong/terrasse 
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§ 1.11.2 Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal 
Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, være sammenhengende og ha en 
minimumsbredde på 5 meter. 

Uteoppholdsarealene skal ha gode solforhold og skal være skjermet mot sterk vind.  
Uteoppholdsarealene skal være skjermet for støy, forurensning fra luft, trafikkfarer og andre 
helsefarlige forhold i miljøet.  

Krav til stille del av uteoppholdsarealet (hvor støynivået er < 55 dB Lden): 
 30 m2 pr boenhet i lavblokk/høyblokk 
 50 m2 pr boenhet for annen bebyggelse 
 Minimum 6 m2 av disse skal være privat uteoppholdsareal 
 
Uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet kl.15.00 ved jevndøgn. 
Eventuelt bør arealene ha direkte sollys på minst 25 % av bakkearealet minimum 5 timer ved 
jevndøgn. 

§ 1.11.3 Krav til felles lekeareal 
Areal som avsettes til felles lekeplass kommer i tillegg til private og felles uteoppholdsarealer 
og friområder. Lekeplasser skal ha både lekeapparater, naturelementer og naturlig terreng/ 
grøntanlegg. 

Følgende kriterier legges til grunn for etablering av lekearealer: 

a) Nærlekeplass 
Ved utbygging av mer enn 4 boenheter utløses krav om felles lekeplass. Inntil 20 boenheter 
skal ha et lekeareal på min. 100m²  med min. bredde 7 m. Arealkravet øker med 5 m2 pr. 
boenhet opp til 30 boenheter. Avstand fra boliger skal være maksimalt 50 m. Lekeplassene 
kan samles for å øke kvaliteten og må ha god tilgjengelighet. Lekeplassen skal tilrettelegges 
for barn i alder 1-12 år, minimumskrav for utstyr på lekeplass er 3 lekeapparater med 
forskjellige funksjoner, samt sitteplass. Arealet skal reguleres til fellesareal - lek for angitte 
eiendommer/boliger.  

b) Områdelekeplass 
For hver 30.boenhet skal det reguleres inn 750 m2 til fellesareal eller friområde. Avstand fra 
boliger skal være maksimalt 250 m. Arealet skal være beregnet for barn og unge i alder 6-15 
år, minimumskrav til utstyr på lekeplass er 6 lekeapparater med forskjellige funksjoner. Deler 
av arealet skal tilrettelegges for ballek, evt også sykkel, skating og/ eller lignende.  

c) Nærmiljøanlegg 
Ved en samlet utbygging over 150 boenheter skal det etableres eller tilrettelegges et 
nærmiljøanlegg på totalt min. 5 daa, men kan deles opp i mindre felt. Avstand fra bolig skal 
være maksimalt 500m. Nærmiljøanlegget skal være tilrettelagt for barn på og unge på 6-18 
år, med plass til ballspill og andre arealkrevende aktiviteter. 

Ved fortetting innenfor sentrumsformål (lokalsenterne) eller der hvor det kan oppstå konflikt med 
bevaringshensyn og/eller høy arealutnyttelse kan kravene til felles lekeplass reduseres. Det kan enten 
gjøres ved å kompensere med høy kvalitet på opparbeidelse av arealene/grøntanlegget eller ved å 
vise til og evt. øke kvaliteten på nærliggende grøntområder/parker. For sistnevnte løsning må det 
foreligge tilfredsstillende sikkerhet for at disse områdene forblir grønne områder/ parker, eksempelvis 
ved at de er regulert til formålet, er i kommunalt eie eller lignende. 
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§ 1.11.4 Kvalitetskrav til alle lekeplasser 
 Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 
 Arealene skal ha gode lys og solforhold 
 Byggegrense mot lekeplass skal være minimum 4 m 
 Lekeplassen skal ha sittemuligheter for voksne 
 Minst 30% av arealet for felles lekeplass og fellesareal/ friområde/ lekeplass skal ha 

universell utforming (iht. TEK) og minst 25 % av arealet skal ha vegetasjon. 
 Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht utomhusplan 
 Gangveg som fører til og inntil sandlek /sandkasser skal ha fast dekke  
 Brattere arealer enn 1:3 kan medregnes dersom det har spesielle bruksverdier for 

eksempel som akebakke.  
 Ferdigproduserte lekeapparater skal stimulere grovmotoriske ferdigheter, men kan ikke 

erstatte naturens utfordringer som innebærer lek og bevegelse i terreng og rollespill som 
barn selv iscenesetter. På naturtomter der terreng og vegetasjon gir barn romopplevelse 
og gode utfordringer i å fremme fysiske ferdigheter, er ikke lekeapparater nødvendig. 

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

§ 1.12 SKILT OG REKLAME (pbl. § 11-9 nr. 5)  
Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for en bygning eller et område. Skiltplanen 
skal vise plassering, størrelse, antall og prinsipper for utforming av skilt. 

§ 1.12.1 Størrelse  
Skilt skal ha en moderat størrelse som underordner seg bygningens og omgivelsenes 
dimensjoner og egenart.  
 
Uthengsskilt skal ikke ha større areal enn 1 m² og ikke større bredde enn 1 m.  
 
Foliering skal ikke dekke mer enn 1/3 av vindusflaten. Dette gjelder tilsvarende for plakater 
og lignende like innenfor vindusflaten.  

§ 1.12.2 Utforming  
Skilt skal ha en utforming, materialbruk og fargebruk som er tilpasset bygningens og 
omgivelsenes arkitektur og visuelle kvaliteter.  
 
Skilt skal som hovedregel bestå av frittstående bokstaver og symboler. Hvis det brukes 
plateskilt, skal platene ha farger som er tilpasset byggets farger. 
 
Skilt og reklameinnretninger på én bygning eller i ett område skal normalt ha en likeartet 
utforming. 

§ 1.12.3 Plassering og spesielle områdehensyn  
Skilt på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke på eller i nærheten av møner, 
gesims, takflater, søyler eller andre karakteristiske fasadeelementer.  
 
Skilt på bygninger skal som hovedregel plasseres ved innganger. I næringsbygg som 
inneholder flere virksomheter, skal skiltene normalt samles på én oppslagtavle. Denne kan 
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være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang, 
kan ha egne skilt. 
 
I strøk eller på bygninger med spesiell historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi skal 
skilt ha en tradisjonell og historisk utforming. 
 
Skilt tillates ikke plassert på gjerder eller stolper. 
 
Masteskilt tillates ikke i tettbygd strøk. 
 
Reklameinnretninger tillates ikke i boligområder.  

§ 1.12.4 Antall  
Det tillates ikke mer enn to skilt for hver virksomhet som holder til på eiendommen. Det kan 
tillates flere skilt dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau 
eller gate, og der det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse.  
 

§ 1.12.5 Forbud mot visse typer skilt 
Følgende skilt er ikke tillatt: 
 blinkende eller bevegelige skilt 
 skilt i lyskasser. Lyskasser kan likevel tillates dersom de er utført med lukket front slik at 

bare tekst eller symboler er gjennomlyst 
 skilt med LED-belysning 
 løsfotreklame  
 produktreklame (merkeprodukter) 
 reklame-/firmaflaggstenger 

§ 1.13 PARKERING (pbl. § 11-9 nr. 5) 
 

Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel 
 

  Arealformål 
  

Grunnlag 
  

Sone 3 Kommunen forøvrig 

Bil Sykkel Bil Sykkel 

 Bolig 
  

pr boenhet 
under 60 m2 
og hybel 

min 0,2 
maks 1  

min 1,5 1 min 1 

pr boenhet 
over 60 m2 

min 0,5 
maks 2 

min 2 2   min 2 

 Kontor pr 100m2 BRA min 0,5 
maks 1,5 

min 1 1,8 min 1 

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

 
For andre formål (enn oppgitt i tabellen ovenfor) skal antall parkeringsplasser fastsettes av 
kommunen i hvert enkelt tilfelle. Nærhet til kollektivnett, gang- og sykkelveinett, eksisterende 
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offentlige og private parkeringsanlegg, samt brukergruppe skal vektlegges ved vurdering av 
parkeringsbehov.  

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

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

Sykkelparkering skal løses på egen grunn med hensiktsmessig plassering ift. 
inngangspartiet. Alle plassene skal være låsbare til en fast innretning og min. halvparten av 
syklene skal plasseres under tak. Krav til sykkelparkering kan ikke løses i privat sportsbod. 

Soneinndeling for parkering finnes i eget temakart. 
 
Krav til antall parkeringsplasser pr boenhet skal avrundes opp til nærmeste hele tall. For krav til antall 
parkeringsplasser pr 100 m² bruksareal skal tall under 50 rundes ned og tall fra 50 og oppover rundes 
opp. Eksempel: 120 m² bruksareal kontor utløser 1 sykkelparkeringer, mens 170 m²  utløser 2 
sykkelparkeringer.  

Kravene utøses for nye boenheter/bruksareal.  

§ 1.14 HYBLER (pbl. §  31-6 første ledd bokstav c) 
Å slå sammen boliger eller dele opp boenheter slik at det etableres eller oppstår to eller flere 
hybler, krever særskilt tillatelse fra kommunen.  

Ved søknadspliktig oppdeling skal nye hybler ha: 

 25 m² uteoppholdsareal  
 Parkering for bil og sykkel som vist i tabell i § 1.13 

Hybel omfatter:  

 et eller flere rom i en eksisterende bolig som benyttes til utleie, og hvor man deler 
kjøkken, bad, wc med enten andre «hybler» eller med primærboligen. Hybelen er en del 
av boligen og inngår i samme branncelle, og/eller 

 et selvstendig område i bolig som har alle hovedfunksjoner, slik som stue, kjøkken, 
soveplass og bad/toalett, men som likevel ikke er en egen boenhet fordi området (jf. 
saksbehandlingsforskriften § 2-2): a) Mangler egen inngang og/eller b) Ikke er fysisk 
atskilt fra øvrige deler av boligen  

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

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

§ 1.15.1 Støy 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets gjeldende retningslinjer for støy i 
arealplanleggingen skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og 
bygningslovens § 20-1.  

Rød støysone  
I rød støysone tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, 
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sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Unntak kan gjøres for 
gjenoppføring etter brann og nødvendig riving forutsatt at ikke antall boenheter øker. 
Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i 
antall boenheter tillates ikke.  

Gul støysone 
I gul støysone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes oppført dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Før det tillates bygging av støyfølsom bebyggelse i gul støysone 
skal det foreligge en støyfaglig utredning som beskriver de avbøtende tiltakene som vil bli 
gjennomført.   

Hvit sone 

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

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

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

Støyende næringsaktivitet skal ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og 
byggesaker for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy 
for tidsrommet 23.00 – 07.00 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld 
samt ekvivalente støygrenser. 

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

Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i eksisterende og framtidig forventet økning i 
trafikkmengde som følge av planlagte tiltak. 

§ 1.15.2 Luftkvalitet 
Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende jf. 
gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

Dersom søknad om tiltak oppfyller krav til støyfaglig utredning skal også luftkvalitet kartlegges og 
redegjørelse foreligge for eventuelle avbøtende tiltak. 

§ 1.15.3 Forurenset grunn 
Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til 
helse- eller miljøskade. 

Ved etablering av lekeareal skal grunnen tilfredsstille tilstandsklasse 2 i klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder TRA-2553/2009. Klima- og forurensningsdirektoratets veileder for 
undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager og lekeplasser TA-2261/2007 bør benyttes for 
planlegging av undersøkelser og tiltak. 

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

§ 1.16.1 Utforming av bebyggelse 
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt 
endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold 
på stedet, og kulturlandskapet. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, 
material- og fargevalg, takform og proporsjoner som harmonerer med strøket, fremmer gode 
gate og uterom, og tar vare på og utvikler eksisterende vegetasjon og landskapsbilde. 
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Takterrasse (definert som terrasse på øverste plan) er ikke tillatt innenfor nåværende bolig- 
og fritidsbebyggelse. 

Denne bestemmelsen gjelder (der ikke annet er angitt) for bebyggelse innenfor alle formål. Se også 
særskilte bestemmelser som gjelder innenfor de enkelte byggeformålene. 

§ 1.16.2 Tilpasning til terreng 
Tiltak skal tilpasse seg terrenget. Omfattende fyllinger og skjæringer skal unngås.  

I plan- og byggesaker kan det kreves en estetisk redegjørelse inklusive terrengsnitt og koteangivelser. 
Dette bør gjøres for tiltak i: 

 Områder med bratt terreng 
 Sårbare områder som for eksempel områder med nærhet til verneverdige kulturminner og 

områder hvor landskapshensyn er av stor viktighet. 
 Områder som er markert som hensynsone for bevaring av landskap og kulturmiljø. 
 Områder der planlagte bygninger kan komme til å stå frem som landemerke, eller gi markante 

fjernvirkninger. 

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

§ 1.16.3 Utforming og plassering av garasjer og uthus 
Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal garasje mot kommunal og privat vei 
plasseres minst 5 meter fra eiendomsgrense, formålsgrense og eksisterende vei. Garasje 
med parallell utkjøring langs vegen, kan plasseres inntil 2 meter fra eiendomsgrensen mot 
kommunal og privat veg. 
 
Det skal være minst 1 meter mellom garasje/uthus og eiendomsgrense som ikke er mot veg. 
 
Garasje og uthus skal tydelig underordne seg omkringliggende boligbygning(er) og 
eksisterende byggelinjer, samt bebyggelsestruktur. Fasaden med vindusløsninger skal 
utformes på en slik måte at byggets funksjon klart fremgår.   
 
Takløft/ark og utvendig trapp tillates ikke på garasjer. 
 
Garasjer bør ikke overskride: 

 50 m2 bruksareal eller bebygd areal 
 5 meter mønehøyde eller 4 meter gesimshøyde 

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

§ 1.16.4 Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner 
Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner, herunder hyttebåter, campingvogner eller andre 
transportable innretninger tillates ikke plassert i utmark, eller i områder der slik bruk ikke er 
tillatt igjennom kommuneplan, reguleringsplan eller direkte i medhold av plan- og 
bygningsloven. 
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§ 1.17 NATUR, LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 11-9 nr. 6) 

§ 1.17.1 Bevaring av verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur 
Verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur skal bevares mest mulig sammenhengende.  

Verdifulle landskapsområder skal forvaltes slik at kvalitetene i landskapet opprettholdes og 
styrkes. Alle tiltak skal tilpasses og underordne seg helhetspreget i natur-, kultur- og 
kystlandskapet.  

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

I bygge- og anleggsområder i nær tilknytning til områder avsatt til grønnstruktur tillates det 
ikke tiltak som hindrer allmennhetens tilgang til grønnstrukturområdet eller som vesentlig 
reduserer verdien av det tilliggende grønnstrukturområdet. Mest mulig av den opprinnelige 
vegetasjonen skal søkes bevart i alle større bygge- og anleggsområder. 

§ 1.17.2 Bevaring av eksisterende trær og vegetasjon   
Hule eiketrær slik de er definert i «Forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven», skal bevares. 
 
I områder for bebyggelse og anlegg skal store varmekjære løvtrær, eksempelvis eik, bøk, 
alm, ask, lind, spisslønn og svartor, samt norsk furu (Pinus sylvestris), vurderes bevart. Store 
trær defineres som trær med stammeomkrets over 150 cm, målt 1,3 meter over terreng. 
Også annen vegetasjon kan være viktig å ivareta og skal inngå i vurderingen. 
 
Ved bevaring av trær og annen vegetasjon skal det avsettes tilstrekkelig plass på 
eiendommen på, over og i bakken til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. 
Inngrep, bygge- og anleggsvirksomhet innenfor en omkrets som tilsvarer kronens største 
utstrekning skal ikke forekomme.  
 
Følgende bynære områder inngår i en overordnet grønnstruktur, og allétrær/grønnstruktur 
skal bevares evt. erstattes: 

 Slottsfjellet - Slottsfjellmuseet - Farmannsveien – Eckersbergsgaten – Stenmalen - 
Messeområdet  

 Stoltenbergparken – Halfdan Wilhelmsens allé – Stenmalen - Messeområdet og 
Frodeåsen 

I plan- og byggesaker skal verdifull vegetasjon og trær som skal bevares vises i plankart med 
punktsymbolet «eksisterende tre som skal bevares» eller hensynssone (H560_) og evt. måles inn og 
vises i byggesøknaden. Det stilles videre krav til en marksikringsplan som viser hvordan 
vegetasjonen/trærne sikres i byggeperioden. 

Det henvises til temakart for: Landskap, Natur, Grønnstruktur. 
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§ 1.18 BEVARING AV EKSISTERENDE BYGNINGER OG ANNET 
KULTURMILJØ (pbl. § 11-9 nr. 7)  
Hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og 
byggesaker. Nyere tids kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, alleer, 
rydningsrøyser, merkesteiner, krigsminner med mer skal bevares. 

Antikvarisk eller arkitektonisk bevaringsverdige bygninger/objekter i seg selv, eller som er del 
av et helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap, skal søkes bevart og ikke endres slik at 
verdien reduseres. 

Ved søknad om riving av verneverdig bygg etter brann eller vesentlig skade kan det kreves 
dokumentasjon på bygningens faktiske tilstand. 

Ved tilbygg til eller endring av verneverdige bygninger skal dette skje på en slik måte at 
bygningens verneverdi ikke forringes. Hovedbygningens form og detaljering skal fortsatt 
være lesbar. Tilbygget / endringen skal underordne seg hovedbygningen med hensyn til 
tomte- og bebyggelsesstruktur, plassering, utforming, volum, material- og fargebruk. 

Nye bygninger og faste installasjoner skal tilpasses naturlig terreng, kulturminner og 
verneverdige bygninger når det gjelder plassering i landskapet, høyde, form og materialbruk. 
Ved søknad om tiltak som vurderes å kunne komme i konflikt med kulturminner eller 
kulturmiljø skal det redegjøres for dagens situasjon og virkningen av planlagte tiltak skal 
dokumenteres. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig bebyggelse avsettes til bevaring. Omfanget av 
hensynssone for bevaring avklares i plansaken. Ved vurderingen av om bygninger/bygningsmiljø er 
bevaringsverdige skal det legges vekt på: a) representativitet, b) autentisitet, c) arkitektoniske verdi, d) 
identitetsverdi, e) sammenheng med kultur- eller naturmiljø. 

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

§ 1.19.1 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse 
I henhold til pbl. § 4-3 skal det for alle områder avsatt til utbyggingsformål gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan.  

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

§ 1.19.2 Flom, stormflo og bølgepåvirkning 
I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig 
høy sjøgang.                                                                                                                                                                                                                              

Kotehøyden for overkant gulv 1.etg og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 2.7 m, 
(høydereferanse NN2000).  

ROS-analysen skal redegjøre for risiko vedr. flom og springflo og vurdere krav til laveste 
byggehøyde for byggeområder under kote + 4,0 langs Aulielva og Vellebekken og kote + 3,0 
langs sjøen. 

Ny bebyggelse må ikke anlegges i etablert flomvei for overvannshåndtering fra andre 
områder som er tilknyttet samme flomvei.  
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§ 1.19.3 Grunnforhold, geotekniske forhold og stabilitetsforhold 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan kreves det dokumentasjon på at den geotekniske 
stabiliteten for planområdet og tilgrensende områder er tilstrekkelig vurdert. Alle 
reguleringsplaner innenfor områder under marin grense skal vurderes i forhold til kvikkleire. 

Dersom forholdet til skredfare ikke er tilstrekkelig vurdert i reguleringsplan, skal utredning og 
dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred skje i forbindelse med byggesaken. 

§ 1.19.4 Høyspent 
Ved reguleringsplanlegging for varig opphold, skal det dokumenteres at elektromagnetisk felt 
(gjennomsnittsnivå gjennom året) ikke overstiger 0,4 µT. 

§ 1.19.5 Krav til matjordplan 
Ved omdisponering av dyrket og dyrkbart areal skal det i reguleringsplanen utarbeides en 
særskilt plan for hvordan matjordlaget skal brukes til forbedring av annen dyrket eller dyrkbar 
mark til matproduksjon. 

I plansaker som medfører nedbygging av matjord og skogsjord kreves det en matjordplan for bruken 
av jordressursene. Matjordplanen skal utarbeides i tråd med fylkeskommunens «Veileder til 
matjordplan». 

§ 1.19.6 Krav til mobilitetsplan 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner, skal det utarbeides en mobilitetsplan som viser 
hvordan folk kommer seg til / fra arbeid, skole og barnehage på en miljøvennlig måte.  

Hensikten er å vise hvordan utbyggingsprosjektet skal bidra til å følge opp målet om nullvekst i 
personbiltrafikken, og at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektiv. 

Kapittel 2 Bestemmelser til arealformål  

§ 2.1 FELLES BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 
11-9 nr. 5) 

§ 2.1.1 Lokalisering av handel og kjøpesentre 
Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på inntil 3000 m² er bare tillatt 
innenfor sentrumsformål (lokalsenterne) slik disse er lokalisert og avgrenset i 
kommuneplanens arealdel. 

Handelsvirksomhet som ikke kan innpasses innenfor sentrumsformål i byplan skal 
lokaliseres på Kilen.  

Med kjøpesenter forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, 
drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller medlemskort for å få 
adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er 
varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet 
lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark. 

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

§ 2.1.2 Lokalisering av dagligvareforretninger 
I områder for bebyggelse og anlegg kan det gjennom reguleringsplan vurderes etablering av 
dagligvareforretning inntil 1000m2 BRA inkludert lager. Det skal dokumenteres at etableringen ikke vil 
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ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærområdet, nærmeste 
nær-/lokalsenter eller i bysenteret. Lokaliseringen må være inntil hovedvei og ha trafikksikker adkomst 
for gående og syklende. Det skal være gangavstand til kollektivnett. Bygget skal gis utforming og 
materialvalg som legger vekt på estetiske hensyn. Det er en forutsetning at bygningen kan tilpasses 
den eksisterende bebyggelsen i området når det gjelder struktur, volum, høyde og materialvalg. 

§ 2.1.3 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: tiltak mellom sjø og byggegrense 
I området mellom sjø og byggegrense (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, 
unntatt fasadeendring og innløsning av festetomt, ikke tillatt. Dette omfatter også tiltak som 
nevnt i §§ 20-1 til 20-4. 

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

§ 2.1.4 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: tiltak mellom byggegrense og 100-meters 
grense sjø  
Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være 
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning 
eller skade naturmangfoldet. 

Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av 
eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen.  

Utbygging av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje bak byggegrensen og 
plasseres slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på 
løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til 
sjø. 

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

Tiltak som for eksempel veranda, terrasse, platting, mur, gjerde, levegg, uthus mm. skal plasseres i 
byggesonen bak byggegrense langs sjø.  

For eksisterende bebyggelse er byggegrense mot sjø som hovedregel satt 5 meter foran eksisterende 
fasadeliv på tidspunktet for fastsettelsen. Ny bebyggelse bør derfor plasseres minst 5 meter bak 
byggegrensen slik at man har plass til veranda, terrasse, platting og det som naturlig hører til, i 
byggesonen bak grensen. I nye reguleringsplaner skal tomtene i sin helhet plasseres i byggesonen 
bak byggegrense langs sjø. 

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

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

§ 2.1.5 Tiltak utenfor 100-meters grense jf. plankartet til virkeområde for SPR-Oslofjord.  
Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være 
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.  

§ 2.2 BOLIGBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5)  
Omfatter arealer avsatt til boligbebyggelse, også der boligbebyggelse inngår i kombinasjon 
med andre formål. 
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§ 2.2.1 Boligtetthet og sammensetning i framtidige boligbebyggelse 
For områder avsatt til framtidig boligbebyggelse gjelder utnyttelse som oppgitt i tabellen 
under. 

Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i bygningstyper og boligstørrelser. Innenfor 
planområdet skal minimum 40% av alle boliger på bakkeplan tilrettelegges for barnefamilier 
og være på minimum 90 m2.  

NR Nytt 
formål 

Områdenavn Maks. 
antall 
boliger per 
daa  

Antatt 
bebyggbart 
areal (daa) 

Antatt antall  
boenheter 

A45 Bolig Råel  
(gbnr 153/127) 

4 4 16 

B03 Bolig Innlaget 2 129 258 

B15 Bolig Volden 2 45 100 

B48 Bolig Stangsåsen 2 4,5 9 

C01 Bolig Velleskogen 4 100 400 

D1B Bolig Aker gård nord 2 130 260 

D02 
og 
D03 

Bolig Kongsåsen 163/1 
og 42/4 med 
tilleggsarealer 

 

2 100 

 

200 

D10 Bolig Firingen 2 103 206 

  SUM (i snitt) 2,7 848 2270 

 
«Antatt bebyggbart areal» er beregningsgrunnlaget for antall boliger når områdene ble tatt inn som 
byggeområder i arealdelen. Der ytre, kjente årsaker gjør at deler av arealet ikke kan bebygges (som 
for eksempel nærhet til sjøen, byggegrense langs vei, rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av 
friareal mm) vil arealet som inngår i beregning av boligantall være mindre enn avgrenset planområde. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan kan man ende opp med et større eller mindre bebyggbart areal 
enn det som er oppgitt i tabellen ovenfor, avhengig av om flere ytre faktorer tilkommer eller bortfaller. 
Derfor er tallene i tabellen veiledende. Prinsipper om fortetting er allerede regnet med i tabellen 
ovenfor.  

§ 2.2.2 Boligtetthet og sammensetning i framtidige kombinerte byggeområder som 
inneholder formål boligbebyggelse 
For områder avsatt til framtidig kombinert formål hvor det tillates boligbebyggelse gjelder 
maks antall bolig per daa i tabellen under. 

Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i bygningstyper og boligstørrelser. 

NR Nytt formål Områdenavn Antall boliger per daa 
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boligformål  

A03 Bolig/ næring Sjøsenteret Vallø 3 

A10 Bolig/ næring Vallø (Essos område) 3 

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

§ 2.2.3 Rekkefølgekrav til de enkelte byggeområdene i tabellene i 5.2.1 og 5.2.2. ovenfor: 
Nr Innspills-navn Nytt formål Rekkefølgekrav, bestemmelser og 

retningslinjer 

A45 Råel  
(gbnr 153/127) 

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

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

B15 Volden 
(gammelt 
steinbrudd) 

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

gjennom området 
B48 Saltkopp Bolig Adkomsten forutsettes løst via eksisterende 

adkomster til FV 311. Adkomst med frisikt 
etableres iht vegnormal N-100. Det må 
etableres løsninger for gående og syklende fra 
B48 frem til Saltkoppgata. 

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

D2 
og 
D3 

Kongsåsen m/ 
tilleggsarealer 

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

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

 

§ 2.2.4 Utbyggingsvolum 
For frittliggende småhusbebyggels tillates inntil 25 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte 
tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der 
utnyttelsesgrad ikke er angitt. 

For konsentrert småhusbebyggelse tillates inntil 30 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte 
tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der 
utnyttelsesgrad ikke er angitt. 

Parkeringsplasser medregnes i bebygd areal (%-BYA). Parkeringsplasser er kun tillatt på 
terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, og det skal beregnes minimum 18 m² per 
plass. 

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

§ 2.2.5 Krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for byggetiltak i nåværende boligbebyggelse 
Ny bebyggelse skal ta hensyn til nærområdets eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, 
bygningsvolum og -utforming, landskap/terreng og grønnstruktur/grøntdrag. Disse faktorene 
skal være førende ved plassering, gruppering og utforming av ny bebyggelse og ved 
fradeling av eiendom.  
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Følgende faktorer innenfor boligens nærområde skal vurderes og være tilfredsstillende 
ivaretatt gjennom plan- og byggesaken:  

a) Type bebyggelse 
Ved fortetting i nærområder dominert av småhusbebyggelse skal nye tiltak ha 
småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet.  

I nærområder dominert av frittliggende småhusbebyggelse (dvs. enebolig og tomannsbolig) 
skal det fortettes med samme boligtype. 

b) Tomte- og bebyggelsesstruktur  
Følgende faktorer er sentrale:  
 tomtestørrelser og -form 
 byggelinjer og møneretning 
 plassering  
 
Der bebyggelsen har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes. Dersom 
tiltaket ikke er lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer 
være førende. Nye tiltak skal plasseres og orienteres slik at det oppstår gode uterom for 
både eksisterende og eventuelle nye boliger.  

Tiltak innenfor nærområder med ensartet bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. 

c) Bygningsvolum og utforming  
Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse:  

 Høyde,  
 lengde/bredde,  
 grunnflate,  
 volumoppbygging,  
 takform og  
 material- og fargebruk. 

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

I nærområder med ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra 
eksisterende bebyggelse. 

d) Grønnstruktur, grøntdrag og naturgitte omgivelser 
Eksisterende vegetasjon og store trær skal tas vare på så langt det er mulig iht. 
bestemmelsenes § 1.17.2 
Sammenhengende grøntdrag som strekker seg over flere eiendommer skal bevares. 

e) Landskap/Terreng  
Ved alle tiltak skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. 
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Se også 
generell bestemmelse om terrenginngrep §1.16.2. 

Tomtestørrelser: 
 Minste tomtestørrelse for frittliggende enebolig = 500m2.  
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 Minste tomtestørrelse for tomannsbolig = 750m2.  
 Kravene i kommuneplanen gjelder for både ny og gjenværende tomt. 
 Tomtestørrelser er veiledende og inngår i en helhetlig vurdering etter pbl. § 26-1 og kravene i 

kommuneplan. 
 
Definisjon av nærområde, småhusbebyggelse og ensartet bebyggelse: Med nærområde menes et 
område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer 
langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger av figurene A, B og C (nedenfor)1. Kommunen 
kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er naturlig at et større eller mindre område 
ses i sammenheng.  

 

Frittliggende småhusbebyggelse defineres som et område der minimum ¾ av nærområdet (til tomten 
som skal bebygges) består av eneboliger, eventuelt med sekundærleilighet eller tomannsbolig. Det 
samme forholdet gjelder for vurderingen av om området er dominert av konsentrert 
småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus, flermannsboliger) eller evt. blokkbebyggelse. 

For at bebyggelsen skal defineres som ensartet må minst ¾ av bebyggelsen innenfor det definerte 
nærområdet ha ensartet utforming.  

                                                
1 Definisjon av nærområde og illustrasjonen er hentet fra «Veileder til småhusplan» (2013) med 
tillatelse fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. 
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Byggesøknader skal vise at bestemmelsene om visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming er 
ivaretatt (jf. SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav f) på følgende måte: 

 omsøkt tiltak og eventuell eksisterende bebyggelse på eiendommen 
 en estetisk redegjørelse (tekst og illustrasjoner) av tiltaket i forhold til omgivelsene (nær- og  

fjernvirkning) og tiltakets egenskaper i seg selv. Denne dokumentasjonen skal vise 
bygningsvolumet i forhold til området, høydesatte snitt av nybygg i sammenheng med 
nabobebyggelse og terrengprofil. 

 eksisterende og planert terreng for eiendommen, samt terrengtilpasning til naboeiendom 
 situasjonsplan som viser opparbeiding av utearealene, p-arealer, terrengendringer o.a. 
 eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon 

 
Mangelfulle søknader vil bli vil bli returnert. 

I plansaker skal planinitiativet på tilsvarende måte inneholde en estetisk redegjørelse av foreslått tiltak 
sett i forhold til omgivelsene.  

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

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

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

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

og 2. 

§ 2.3 SENTRUMSFORMÅL (pbl. § 11-9 nr. 5)  
Tønsbergs lokalsenter skal:  

 være møteplass og kulturarena for lokalsamfunnet   
 dekke det lokale behovet for daglig handel og tjenester  
 ha god kollektivdekning 
 ha god infrastruktur for sykkel og gange 
 ha stedstilpasset arkitektur og bygningsvolumer 
 tydelige forbindelser til nærliggende rekreasjonsområder 

Innenfor sentrumsformål tillates forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, og 
bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen. Første etasjer skal ha 
besøksintensiv virksomhet innen forretning, bevertning og tjenesteyting. 

Handels- og tjenestetilbud, sosiale og kulturelle møteplasser skal lokaliseres samlet innenfor en 
gangbar sentrumskjerne.  Lokalsentrene skal utvikles slik at de er lett tilgjengelig for flest mulig i 
nærområdet ved bruk av kollektiv, sykkel og gange.   

Lokalsentrene bør ha et allment tilgjengelig torg med sentral beliggenhet i tilknytning til handels- og 
tjenestetilbud. Arealet skal være bilfritt, inneha vegetasjon og «kostnadsfrie» sittemuligheter.  

§ 2.4 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING (pbl. § 11-9 nr. 5) 
Etablering av offentlig eller privat tjenesteyting med høy besøksfrekvens eller høyt antall 
arbeidsplasser, slik som NAV-tjenester, regionale utdanningsinstitusjoner, kino, bibliotek, 
kulturhus og lignende skal lokaliseres i eller inntil byplanområdet. 

§ 2.4.1 Rekkefølgekrav til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting 
Ny Ringshaug barneskole:  
Skolen skal utarbeides med en «grønn profil» som på best mulig måte skal ivareta hensynet 
til miljø-, natur- og friluftsinteresser, og herunder ivareta Bekketjønnmyras vannhusholdning. 
Skolens utearealer skal i så stor grad som mulig opparbeides på en naturlig måte, og 
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etableres som en «inngangsport» for turer og opplevelser videre inn i Bekketjønnmyra. 
Trafikk- og atkomstløsninger skal gjøres trafikksikre, strammes opp og samordnes for 
tilgrensende skoler og barnehager. 

§ 2.5 FRITIDSBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5) 
Det er ulike regler som gjelder for tiltak innenfor/utenfor byggegrense langs sjø og innenfor/utenfor 
100-metersgrensen langs sjø. Bestemmelsene nedenfor gjenspeiler dette. Både byggegrense langs 
sjø og 100-metersgrensen er vist i kommuneplankartet. 

§ 2.5.1 Felles bestemmelse som gjelder all fritidsbebyggelse 
Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være 
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning 
eller medføre vesentlige terrenginngrep. 

Bebyggelsens møne- og gesimshøyde kan ikke overstige henholdsvis 6,0 og 3,5 m regnet 
fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 7,0 og 4,5 m over 
terreng. Takvinkel kan være inntil 35 grader. Det tillates ikke ark, takopplett og lignende i 
takflaten. For bygging med pulttak og flate tak skal gesimshøyden utvendig takhøyde ikke 
overstige 4,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 
5,0 m over terreng. 

Nye boder/uthus kan ikke overstige BRA 15 kvm og skal ikke ha større avstand til 
hovedbygning enn 5 m. 

Flaggstenger kan oppføres inntil 10 meter fra fasadeliv. 

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

§ 2.5.2 Tiltak mellom byggegrense langs sjø (vist i kommuneplankartet) og  
100-metersgrensen 
Det er forbud mot fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse.  

Dersom vilkårene i bestemmelsenes § 2.5.1 oppfylles, kan utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse tillates. Samlet bebygd areal skal ikke overstige 90 m2 BYA på 
eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av 
BYA. 

Frittstående terrasser, plattinger eller frittstående svømmebasseng tillates ikke. 
Terrasse/platting med høyde > 0,5 m over ferdig planert terreng på inntil 30 m2 tilknyttet 
fritidsboligen kan tillates.  

Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av 
eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging av veger, 
annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst 
mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i 
forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

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

§ 2.5.3 Tiltak utenfor 100-metersbeltet 
Dersom vilkårene i bestemmelsenes § 2.5.1 oppfylles, kan utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse tillates. Samlet bebygd areal skal ikke overstige 120 m2 BYA på 
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eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av 
BYA.  

§ 2.6 NÆRINGSBEBYGGELSE (pbl. § 11-9 nr. 5) 
Omfatter arealer avsatt til næringsbebyggelse, også der næringsbebyggelse inngår i 
kombinasjon med andre formål. 

§ 2.6.1 Lokalisering av kontor og næringsbebyggelse 
Nye kontorbedrifter skal som hovedprinsipp lokaliseres innenfor Byplanområdet, 
kommunedelplan for Korten, kommunedelplan for Kilen eller i tilknytning til Sem lokalsenter. 

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

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

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

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

 Næringmiddelindustri bør lokaliseres på Åskollen. 

§ 2.6.2 Generelle bestemmelser til næringsbebyggelse 
Tillatt arealbruk for nåværende næringsvirksomheter er bestemt gjennom stadfestet 
reguleringsplan eller i uregulert område begrenset til lovlig etablert arealbruk og omfang.  

Innenfor områdene skal det tilrettelegges for høy arealutnyttelse. 

For lagervirksomheter med tilhørende showroom som retter seg mot netthandel skal 
showroomfunksjonen lokaliseres uavhengig av lageret innenfor de definerte 
handelsområdene i byplanområdet eller Kilen. Showroom på inntil 30m2 kan tillates utenfor 
de definerte handelsområdene. 

Lagervirksomheter med tilhørende ”pick-up-point” som retter seg mot netthandel skal 
lokaliseres innenfor Korten eller Kilen. 

Fremtidige næringsområder:  

Område nr. og navn Tillatte formål Rekkefølgekrav 
D9   Åshaugveien 39 Næring  
D11 Åshaugområdet/    
        Åshaugveien 62 

Næring  

D14 Barkåker øst Næring - Avgrensing mot syd skal 
vurderes mht. kulturarvsonen. 
Buffersone og høyder på ny 
bebyggelse skal tilpasse seg 
landskapet.  
- G/s-veg langs RV. 308 (fra 
sentrum) og busslomme ved 
RV.308 skal være ferdigstilt før 
kontorvirksomhet kan etableres. 
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D22 Gulliåsen/Ødegården, fase 
2 – utvidelse vedtatt i 2019 

Næring  - Før utvidelse vedtatt i 2019 
kan foretas, kreves det terreng- 
og landskapsanalyse for å 
vurdere endelig formålsgrense 
mot nord/øst for å avbøte 
fjernvirkningene av tiltakene 
som planlegges.  
- Potensielle forhistoriske 
aktivitets- og bosetningsspor 
skal kartlegges ved utarbeidelse 
av reguleringsplan. Svært høyt 
potensiale for funn.  
- Avrenning av overvann og fare 
for forurensing gjennom utslipp 
til nærliggende bekker som leder 
ut i Aulivassdraget/Ilene 
naturreservat fra fremtidig 
næringsvirksomhet skal utredes. 

D48 Nauen Næring  
(nærmere spesifisert som: 
bensinstasjon, parkering, 
holdeplass) 

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

§ 2.7 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL (pbl. § 11-9 nr. 5) 
Tillatt arealbruk i nåværende kombinert bebyggelse og anleggsformål er bestemt gjennom 
stadfestet reguleringsplan eller i uregulert område begrenset til lovlig etablert arealbruk og 
omfang. 

Fremtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål: 

Område nr. og navn Tillatte formål Rekkefølgekrav 
Råel (gbnr 153/134) Offentlig eller privat 

tjenesteyting, næring og 
bolig 

 

A3 Sjøsenteret Vallø Kombinert bolig og 
næring, småbåthavn 

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

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

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

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

  Krav til steds- og 
mulighetsanalyse, samt 
plantemaene teknisk infrastruktur 
og kulturminner bør søkes løst i 
samarbeid med grunneier for 
innspill A3 – Sjøsenteret Vallø.  
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§ 2.8 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
(pbl. § 11-9 nr. 5) 

§ 2.8.1 Varelevering 
Det skal være tilfredsstillende mulighet for varelevering. Varelevering/lasteareal skal 
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gang-/sykkelsoner eller inngangspartier.  

§ 2.9 GRØNNSTRUKTUR 
Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates dersom 
viktige hensyn til naturmangfold, som truede og prioriterte arter og spesielle naturkvaliteter 
ikke berøres. Andre tiltak tillates ikke. 

§ 2.10 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (LNFR) 
(pbl. § 11-11 nr. 1 og 4) 

§ 2.10.1 Omfang, lokalisering og utforming av landbruksbebyggelse- og anlegg  
a) I landbruks-, natur- og friluftsområdene tillates ikke tiltak, jf. pbl. § 1-6, som ikke er 

tilknyttet stedbunden næring. Med tiltak menes oppføring, riving, endring, bruksendring, 
vesentlig terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom jf. § 20-1. Hvis kårbolig 
tillates, skal den ligge i tilknytning til gårdsbebyggelsen og tillates ikke fradelt. 

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

c) Byggeforbudet etter plan- og bygningsloven § 1-8 innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag skal ikke gjelde for nødvendige bygninger i landbruket, jf. Plan- og 
bygningsloven § 11-11 nr. 4. Byggeforbudet skal imidlertid likevel gjelde der det finnes 
alternativ lokalisering på eiendommen som ligger utenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag.  

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

§ 2.10.2 Boligeiendommer i LNF 
Følgende retningslinje gjelder for behandling av dispensasjoner fra byggeforbud i LNF for boliger (som 
ikke er knyttet til stedbunden næring) utenfor 100-metersbeltet langs sjøen: 

Det kan utføres tiltak som er å anse som en vanlig del av bygningsmassen på en boligeiendom, 
herunder tilbygg/påbygg, garasje, carport, uthus og grensejustering mellom boligeiendommer.  

Følgende vilkår gjelder: 

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

b) Tiltaket/ utbyggingen må være løst på en, etter kommunens vurdering, estetisk tilfredsstillende 
måte. Det skal her bl.a. tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse.  

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

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

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

Eksisterende bebyggelse tillates gjenoppbygget ved brann. Bebyggelsen skal ha samme omfang 
(volum, form, størrelse) som før brannen. 

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

§ 2.11.1 Generelt forbud mot tiltak i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Det tillates ikke tiltak etter pbl § 1-6 i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Unntatt fra 
dette er formålene småbåthavn og ferdsel og farleder. 

Dette innebærer at:  
 Utfylling, oppfylling eller andre inngrep i og langs sjø, herunder etablering av nye kunstige 

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

Dersom etterfylling tillates er det kun tillatt å etterfylle med sand av stedegne kvalitet.  
 Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med mindre 

dette allerede er hjemlet i arealdel eller reguleringsplan.  
 Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av eksisterende godkjente brygger er et 

søknadspliktig tiltak iht. pbl § 20-1 bokstav b).  
 Oppankring og/eller oppføring av båter, husbåter eller flytende hytter og andre midlertidige 

konstruksjoner og anlegg (herunder flytebrygger) er ikke tillatt. 
 Det tillates ikke mudring/dumping av masser, ankring og utsetting av bøyer.  
 Ved brann og/eller naturkatastrofer skal alternativ plassering av tiltak vurderes før 

gjenoppbyggingstillatelse gis. 

§ 2.11.2 Småbåthavn 
Bestemmelsen omfatter arealer som er avsatt til småbåthavn med tilhørende installasjoner 
på land.  

Grunne områder skal bevares som naturområder eller badeplasser. Nye felles bryggeanlegg 
skal ha tilgjengelig badetrapp og/eller område for bad.  

Gjennom reguleringsplan skal miljøbelastning på omgivelsene i forhold til støy, trafikk, atkomstforhold i 
sjøen og på land, parkering, opplag, forurensing, bunnforhold, landskapstilpasning, skjerming mot 
naboer og lignende utredes.  

Nye felles bryggeanlegg kan tillates som erstatning for eksisterende brygger, og skal lokaliseres til 
steder der utbygging kan skje uten store inngrep i landskapet eller i sjøen. Mudring bør unngås. 
Steder med enkel adkomst fra landsiden og med naturlig skjerming for vær og vind, er å foretrekke for 
å unngå sprenging, planering og bygging av molo. Konflikter med viktige naturverdier og 
friluftsområder må unngås.  

§ 2.11.3 Ferdsel og farleder  
Tiltak i sjø som hindrer allmennhetens rett til ferdsel er ikke tillatt. Installasjoner eller andre 
tiltak som hindrer fremkommeligheten eller svekker sikkerheten i farledene er ikke tillatt. Det 
tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk. 

§ 2.11.4 Natur- og friluftsområder i sjøen 
Naturområder skal være inngrepsfrie. Naturmiljøet skal bevares, herunder skal eksisterende 
brygger ikke endres, det tillates ikke moringer, mudring og kunstige sandstrender. 
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Kapittel 3 Hensynssoner 

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

§ 3.1.1 Generell bestemmelse til kvikkleiresoner (H310) 
Før det kan vurderes å gi tillatelse til tiltak må det foreligge dokumentasjon fra geoteknisk 
fagkyndig på at tiltaket ikke vil belaste grunnen og påvirke stabiliteten.  

Dokumentasjonen skal følge standarden som er beskrevet i NVE’s til enhver tids gjeldende 
retningslinjer om «Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag» og vedlegget «Vurdering 
av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med 
sprøbruddegenskaper». 

§ 3.1.2 Kvikkleiresone i Liabakken H310_88 
Området er kartlagt som kvikkleiresone. Området er svært rasutsatt og konsekvenser for liv 
og helse er store dersom ras skulle inntreffe. Tiltak etter Pbl §1.6 tillates som hovedregel 
derfor ikke innenfor området. Forbudet omfatter alle typer tiltak herunder også tiltak som i 
utgangpunktet ikke er søknadspliktige. Kommunen kan vurdere tillatelse dersom følgende 
vilkår er oppfylt: 

 Det er ikke tillatt å etablere nye boenheter  
 Det må foreligge dokumentasjon fra geoteknisk fagkyndig på at tiltaket ikke vil belaste 

grunnen og påvirke stabiliteten 
 Det må dokumenteres en "lokal forbedring" av stabiliteten på eiendommen 

§ 3.1.3 Skytebaner H360_83, _84 og _85 
Innenfor sonene er det ikke tillatt med aktivitet eller tiltak uten at faremomentet er utredet og 
tiltaket/aktiviteten er dokumentert akseptabel og eventuelle avbøtende tiltak fastsatt. 

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

§ 3.2.1 Bevaring av naturmiljø H560_ 
Hensynssone viltkorridor (H560_56 og _57) 
Innenfor hensynssonen  tillates ikke tiltak som forringer viltkorridorens økologiske funksjon. Alle tiltak 
som berører viltkorridoren må vurderes ut fra den samlede belastningen tiltakene vil ha på området. 

Det skal legges vekt på å opprettholde og helst forsterke/reetablere skogstruktur og 
vegetasjonsskjermer innenfor korridoren. 

Hensynssone vassdrag (H560_58 og _59) 
Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser ivaretas. For alle 
elver, bekker og tjern med årssikker vannføring skal det opprettholdes, og om mulig, utvikles et 
naturlig vegetasjonbelte som ivaretar viktige økologiske funksjoner, motvirker erosjon og tjener 
flomsikring og friluftslivet. 

§ 3.2.2 Bevaring av nasjonalt og lokalt viktige kulturmiljø og kulturlandskap H570_  
Generelle bestemmelser til Estetikk og byggeskikk i pkt.1.16, Natur, landskap og grønnstruktur i 
pkt.1.17, Kulturminner og kulturmiljø i pkt. 1.18 og Landskaps-, natur og friluftsformål pkt. 2.9 gjelder 
også for hensynssonene. 

Innenfor de avsatte sonene drives det aktivt landbruk og viktig produksjon av mat. Denne næringen 
sikrer opprettholdelse av kulturlandskapet slik vi kjenner det. Hensikten med hensynssonene er å 
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bevare nasjonalt viktige historiske områder hvor kulturminner og landskapsrom samlet danner et 
særegent, helhetlig kulturmiljø. Retningslinjene er ment å være verktøy for vurdering av tiltak slik at  
kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen mellom disse og landskapene de ligger i 
opprettholdes.  

Områdenes særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt.  

I områdene skal kulturlandskapselementer som veiløp, allèer, jorder, beiter, bekkedrag, 
rydningsrøyser, steingjerder, åkerholmer, markante trær og den naturlige/ landskapsmessige 
sammenhengen mellom disse bevares.  

Reetablering av kulturlandskap ved nybeite, rydding av vegetasjon rundt kulturminner og skjøtsel som 
fremmer kulturlandskapets lesbarhet er ønskelig.  

Aker gård H570_54 
Et sammenhengende, åpent og spesielt frodig kulturlandskap omkranser storgården Aker. 
Landskapsrommet med hellende åkrer ned mot Akersvannet avgrenses av åser i nord, øst og sør og 
raet i vest. Kulturlandskapet kjennetegnes av frodige randsoner, allèer, steingjerder, beiter, åkrer og 
markante trær. Området er rikt på kulturminner. 

Torgersøya H570_49 
Naturskjønn og frodig øy med stort artsmangfold av strandplanter. Øya har spredt hyttebebyggelse og 
er del av et større nasjonalt viktig kulturlandskap. Klokketårn med tåkeklokke er fredet. 

Berg fengsel H570_50, Iras hus H570_53 og Husøy tollstasjon H570_51 
Bygg og berørt del av eiendommen skal forvaltes i samsvar med kgl. Res 1.9.2006 Overordna 
føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar og landsverneplanen. Tiltak utover 
vanlig vedlikehold skal godkjennes av Riksantikvaren på forhånd. 

Innlaget sentral H570_52 
Bygning og berørt del av eiendommen skal forvaltes i samsvar med landsverneplanen. 

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

 Jarlsberg hovedgård 

 Nedre Them 

 Teien Nordre 

 Iras hus, Barkåker 

 Sem fengsel 

 Berg fengsel 

 Torgersøya tårnklokke 

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

§ 3.3.1 Områder båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (fremtidig 
infrastruktur for veg og jernbane) 
Vei H710: 
Smørberg _26 
Vear _29 
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Bane H710: 
Stasjonsområdet _31 
Jernbanesløyfa vest _32 
Auli _33 
Jernbanesløyfa øst _30 

Arealene er båndlagt for alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene jf. pbl. § 20-1  
som kan være til hinder for planlegging og utbygging av ny infrastruktur med tilhørende 
anlegg. Unntatt fra bestemmelsen er tiltak direkte knyttet til veg og jernbane 

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

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

Dersom det vurderes å gi dispensasjon fra forbudet innenfor området skal følgende vilkår være 
oppfylt: 
 
a) Tiltaket må ikke vanskeliggjøre planlegging av ny infrastruktur. 

b) Det kan vurderes tillatelse til bruksendring av bygningsmasse. Forutsetning for tillatelse er at det er 
formålet ved båndleggingstidspunktet som legges til grunn for verdifastsettelsen i en eventuell 
eksproprieringssak. 

c) Før igangsetting av tiltak må eiendommen/bygningsmassens verdi fastsettes. Eiendommens verdi 
på båndleggingstidspunktet skal legges til grunn for verdifastsettelsen i en eventuell 
eksproprieringssak. 

§ 3.3.2 Naturreservater H720_ 
Områder båndlagt etter naturvernloven 

Ilene  _11 
Store Gullkrone _12 
Lille Gullkrone _13 
Akersvannet  _14 
Presterødkilen _15 
Bliksekilen _16 
Karlsvika plantevernområde (Solli) _17 

§ 3.3.3 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_ 
Slagen kirkested _25 
Middelalderbyen Tønsberg _19 
Sem kirkested _20   
Sem kirke _21 

Middelalderkirkegården ved Sem og Slagen kirkested er et automatisk fredet kulturminne. 
Inngrep i grunnen eller tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke 
tillatt uten at det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Unntak gjelder for bruk av 
eksisterende graver som har vært i bruk etter 1945. Sem kirke er fredet. All bygging 
nærmere kirken enn 60 m er forbudt etter kirkeloven  § 21 femte ledd, uten tillatelse fra 
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biskopen. Saker som gjelder Sem kirke og Slagen og Sem kirkesteder skal behandles av 
Riksantikvaren som fatter vedtak etter kulturminneloven.   

Slagen Kirke_25 
Husøy kirke_23 
Valløy Kirke _24 

Listeførte kirker er av nasjonal verneverdi. Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk 
og konstruksjon bevares. All bygging nærmere kirkene enn 60 meter er forbudt etter 
kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra biskopen. Ved all planlegging av tiltak i kirkens 
nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. Saker 
som angår omgivelsene til den listeførte kirken skal sendes fylkeskommunen for rådgivning. 
Saker som medfører inngrep i den listeførte kirken skal behandles av Riksantikvaren. 

Halvdan Wilhelmsens Alle 17_22 
 
Bygning og hage er fredet etter forskrift 1088 om fredning av statens kulturhistoriske 
eiendommer 9. nov 2011 kap. 1 generelle bestemmelser og kap. 2 fredede eiendommer i 
landsverneplanen for helse- og omsorgsdepartementet og at forvaltningen skal følge 
forskriftens bestemmelser. 

Kapittel 4 BESTEMMELSESOMRÅDER 

§ 4.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø # 01 - # 11  
(pbl. 11-9 nr. 7) 
Følgende bestemmelsesområder markerer sammenhengende områder med verneverdig 
bebyggelse:  
 
Nordre og Søndre Fritzølia # 01 
Markveien 20-24 # 02 
Solvang kolonihager # 03 
Markveien/Grevinneveien # 04 
Vidjeveien # 05  
Engaten # 06 
Område ved Huitfeldtsgate # 07 
Havebyen på Træleborg # 08 
Måkeveien # 09 
Husvikåsen # 10  

Formålet med bevaringsområdene er å sikre et utvalg av verneverdige bygningsmiljø og 
gjennom det ta vare på tidsdybden av Tønsbergs historiske bebyggelse.  

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

Tomte- og bebyggelsestrukturen skal bevares. Deling av eiendommer og sammenføyning av 
eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø er i hovedsak ikke 
tillatt. I områder med frittliggende småhusbebyggelse er det ikke tillatt å etablere mer enn 2 
boenheter per tomt. 
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Ved utbedring og reparasjon skal bygningens karakter, dvs. fasade, takform, volum, 
materialbruk og detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

Tilbygg, påbygg og nye bygninger kan tillates forutsatt at tiltaket ivaretar bygningens karakter 
og bidrar til å bevare det helhetlige, harmoniske bygningsmiljøet det er en del av. Dette 
innebærer antikvarisk forsvarlig behandling av fasade og at utforming av tilstøtende 
bygninger og tilbygg tilpasser seg bygningen med hensyn til plassering, byggehøyder, 
målestokk/ skala og formspråk. 

Grønnstruktur i offentlige byrom som gater, plasser/parker og private hageanlegg skal i størst 
mulig grad bevares med de detaljer de har i dag, evt. utbedres i tråd med områdets særpreg. 
Fasadelinjen på eksisterende gateløp skal opprettholdes.  

Ved brann eller annen større skade på bevaringsverdig bebyggelse skal ny bebyggelse ha 
samme plassering og volum som tidligere bebyggelse. Bebyggelsens høyde, form og fasade 
skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet og gis arkitektonisk høy kvalitet. 

Husøysund  #11 
Bygninger innenfor denne sonen tillates ikke revet eller endret slik at verdien reduseres. Ved 
reparasjon og modernisering av bygningene, skal de utvendig oppgraderes i, evt. 
tilbakeføres til, sin opprinnelige stil i henhold til «Byggeskikkveileder Husøysund» 
(September 2001).  

Ved evt. brann eller totalfornyelse skal bygningen i utgangspunktet gjenreises på samme 
sted med tilnærmet opprinnelig utforming og byggestil for å videreføre den funksjon 
bygningen har som en del av et gateløp/gaterom. 

Nye bygninger innenfor området skal kunne avspeile sin egen tid. Plassering, volum, 
hovedform, takform, materialbruk, og fargesetting skal imidlertid tilpasses den eldre 
omkringliggende bebyggelsen. 
 
Tiltak som kan forringe det fysiske miljøet og ødelegge det pittoreske preget tillates ikke. 
Dette gjelder fyllinger, skjæringer, forstøtninger, gjerder og lignende. Når slike tiltak ikke kan 
unngås skal det anvendes løsninger som føyer seg diskret inn i terrenget. Aktuelle materialer 
er stein, fyllinger av jord, stedstilpasset beplantning. 

Gjenværende smett skal opprettholdes og tydeliggjøres. Tiltak som kan forhindre den 
tradisjonelle bruk av smettene tillates ikke. 

Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og 
byggesaker. Både hensyn til enkeltobjekt og helhetlig sammenheng skal ivaretas i saksbehandling. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig bebyggelse avsettes til bevaring. Omfanget av 
hensynssone for bevaring avklares i plansaken.  

Dokumentasjonskrav:  
I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, 
både i forhold til nærmiljøet og i «seg selv».  

Underlag som legges til grunn for vurderinger i plan og- byggesaker knyttet til verneverdig bebyggelse 
og kulturmiljøer: 
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 Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg» som gir en utdypende beskrivelse av 
verneverdien i de ulike delområdene, og  inneholder en generell byggeskikkveileder for 
bevaringsområdene . 

 Områder regulert til bevaring gjennom reguleringsplan med egne bestemmelser som ikke er 
nevnt i listen ovenfor.  

 Historisk byggesaksarkiv og originale byggetegninger som er tilgjengelig for de fleste  
eiendommene i områdene ovenfor via kartløsningen på www.tonsberg.kommune.no. 

§ 4.2 Utredningsområde for fremtidig råstoffutvinning  # 12 - 15 
Himberg  #12 
Kjærsåsen  #13 
Taranrød øst  #14 
Taranrød nord  #15 
Det tillates ikke tiltak innenfor bestemmelsesområdet før områdets egnethet for 
råstoffutvinning er avklart. Tiltak innunder LNF-formålet kan vurderes tillatt. 

§ 4.3 Midlertidig massedeponi Gullerød  # 18 
Det er krav til reguleringsplan før midlertidig massedeponi kan tillates her.  

Massedeponiets varighet, omfang og avbøtende tiltak avklares i plansaken.  

Det tillates oppfylling av rene masser.  

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

Det forutsettes at friluftslivsinteressene (kultursti/skiløype) gjennom området bevares. 
Omlegging av stien enten permanent eller midlertidig kan vurderes. 

Med rene masser menes naturlige, mineralske jord- og løsmasser som leire, sand, grus og stein som 
ikke er syredannende og med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer under fastsatte normverdier, jf. 
Forurensingsforskriftens kap. 2, vedlegg 1. 
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E18 GULLI-LANGÅKER
PARS: GULLI-STOKKE GRENSE
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Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for E18 Kopstad-Gulli. 
Parsell: Re grense – Gulli. Plan nr. 25005. 
 
Reguleringsplanen består av 6 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. 
Reguleringskartene er datert med endelige revisjoner 03.12.2004  
 

§1 
GENERELT 

 
1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 

Planen skal legge til rette for bygging av ny motorvei E18 på strekningen Kopstad 
i Horten kommune til Gulli i Tønsberg kommune. 
Som illustrasjon til reguleringsplanen gjelder ”Detaljplan for ny motorveg E18           
Re grense  – Gulli” datert 2002. 
 
Detaljplanen består av: 
- Planhefte 1: Planbeskrivelse 
- Planhefte 2: Tegningshefte 
- Planhefte 3: Tverrprofiler 
- Planhefte 4: Støyrapport 
 

1.2 Støyskjermer og voller framgår av reguleringskartene. For eiendommer som 
likevel får støynivå over et ekvivalent nivå på 55 dB(A) utendørs ved bolig og 30 
dB(A) inne i oppholdsrom, skal lokal skjerm og/eller fasadetiltak vurderes i 
forbindelse med byggeplan etter nærmere støyvurderinger. 

 
1.3 Planområdet reguleres til følgende formål: 
 

Byggeområder 
- Eksisterende offentlig bebyggelse, anlegg for kraftforsyning, markert med O1. 
 
Landbruksområder 
- Jordbruk og skogbruk, markert med L1. 
- Landbruk over jord/Trafikkformål under jord (tunnel), markert med L2. 
 
Offentlige trafikkområder 
- Offentlige kjøreveier, markert med T1. 
- Annet veiareal, markert med T2. 
- Eksisterende riksvei , markert med T3. 
- Gang- og sykkelvei, markert med T6. 
- Eksisterende kommunal vei, markert med T8. 
 
Fareområder 
- Høyspent kraftlinje, markert med F1. 
 
Spesialområder 
- Basseng for overvannshåndtering, markert med S1. 
- Massedeponi, planering 1:10 til landbruk, markert med S2.1. 
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- Massedeponi, permanent til landbruk, markert med S2.2. 
- Anleggsvei til anleggsområdet, markert med S4. 
- Vegetasjonsbevaring, markert med S5. 
- Bevaring av fornminner, markert med S7. 
- Bekkeomlegging, markert med S9. 
- Byggeforbudssone, markert med S10. 
- Eksisterende privat vei, markert med S11. 
- Vegetasjonsbevaring over jord/Trafikkformål under jord (tunnel), markert  
   med S12. 
 
Blandet formål, rekkefølgebestemmelser 
- Midlertidig anleggsområde og riggområde. 
- Frigitte fornminner som skal granskes før anleggsstart. 

 
§ 2 

BYGGEOMRÅDE O1. 
 
1. Området O1 er offentlig bebyggelse, anlegg for kraftforsyning. 
 
2. Ny bebyggelse innen området skal ha tilknytning til reguleringsformålet, anlegg 

for kraftforsyning. Maksimal utnyttelse er BYA=10% (av areal innenfor 
byggegrensene). Før utbygging kan skje, må det foreligge godkjent 
bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen skal vise: 

 
 Tomtegrenser. 
 Bygningers plassering, etasjetall, høyder og takform. 
 Evt. støyskjerm og andre skjermer og gjerder. 
 Eksisterende og fremtidig terreng. 
 Evt. transformatorkiosker og andre frittstående byggverk for tekniske 

installasjoner. 
 Interne kjøreveier og parkeringsplasser, inkludert korttidsparkering og  

manøvreringsareal for disse. 
 Det skal skilles mellom ny beplantning og vegetasjon som skal bevares i sin 

naturlige form.  
 

 
§ 3 

LANDBRUKSOMRÅDER, L1 OG L2. 
 
1. Områdene L1 skal benyttes til landbruk og skogbruk. 

 
2. Området L2 skal benyttes til landbruk og vei tunnel. Området over jord skal 

benyttes til landbruk og området under jord til veitunnel. Veitunnelen skal være 
sikret. Tiltak i området L2 som innebærer reduksjon av veitunnelens funksjon 
og/eller sikkerhet, er ikke tillatt. 

 
3. I områdene L1 og L2 er det tillatt å anlegge kabler, ledninger og rør som vist på 

reguleringskartene. 
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§ 4 
TRAFIKKOMRÅDER, T1, T2 , T3, T6 OG T8. 

 
1. Områdene T1 viser kjørebaner for ny motorvei, riksvei og kommunal vei. 

Veiene skal utformes og gis høyder som vist i detaljplanen for veiutbygging, datert 
3. juli 2002. 
 

2. Området T2 markerer annet veiareal, så som skjærings- og fyllingsskråninger, 
grøfter, murer, støyskjermer, støyvoller, stabiliserende tiltak, parkeringsarealer 
samt inneklemte arealer i kryssområder. 

 
Mindre vesentlige endringer i skråningsutslag innenfor områdegrensene kan 
utføres som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold. 
Arealer som ikke blir brukt til veiformål, skal gå tilbake til opprinnelig formål. 
Støyavskjerming skal bygges som vist på reguleringsplankartet og med høyder 
og utforming som vist i detaljplanen. 
 
Viltgjerder fremgår av reguleringsplan og detaljplanen for veiutbygging,  
datert 3. juli 2002. Endelig plassering i marka fastsettes i samarbeid med berørte 
fagmyndigheter. Viltgjerder skal være satt opp før veien åpnes for trafikk. 
 

3. Området T3 er eksisterende riksveg som opprettholdes som offentlig veg. 
Fremtidig veistatus avgjøres gjennom egen omklassifiseringssak. 
 

4. Områdene T6 er ny gang- og sykkelvei fram til busslommene ved toplanskrysset 
på Gulli. 

 
5. Området T8 er eksisterende kommunal vei (Åshaugveien) som opprettholdes 

som kommunal vei.  
 

6. Forlengelsen av Åshaugveien stenges for biltrafikk over miljøtunnelen på Gulli. 
På denne strekningen skal veien anlegges som gang- og sykkelvei, men være 
tilrettelagt slik at landbruksmaskiner også kan bruke den.   

 
7. Det forutsettes at gang- og sykkelvei, med fysisk skille til veibanen, ferdigstilles 

på strekningen Broen – Fyllpå før Åshaugveien tilkobles til ny E18.  
 

§5 
FAREOMRÅDER F1 

 
1. Områdene F1 omfatter eksisterende høyspentlinjer fra 22 - 440 kV. 
 

§ 6 
SPESIALOMRÅDER, S1, S2.1, S2.2, S4, S5, S7, S9, S10, S11 OG S12. 

 
1. Områdene S1 skal benyttes til basseng for håndtering av overvann fra motorvei. 

Overvannshåndteringen omfatter rensing og fordrøying av overvannsutslipp til 
resipient. 
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2. Områdene S2.1 er planeringsområder (1:10) langs motorveien. 

Områdene S2.1 dekkes med matjord og tilbakeføres til opprinnelig bruk som 
landbruksområder. 
 

3.1. Områdene S2.2 kan benyttes til permanente deponier for masser fra veianlegget. 
For nærmere beskrivelse, se detaljplan for veiutbygging, datert 3. juli 2002, 
og kotering på reguleringskartene som viser maksimal oppfylling. Ved mindre 
tilgang på masser kan oppfyllingsområdene S2.2 bli avsluttet med en lavere 
oppfyllingshøyde. 
 

 Deponiene S2.2 skal dekkes med jord og deretter tilbakeføres til opprinnelig bruk  
 som landbruksområder. 
 

3.2. Spesielt om område S2.2, oppfyllingsområde D20: 
Området kan benyttes til permanente deponier for masser fra veianlegget. For 
nærmere beskrivelse se kotering på reguleringskartet som viser maksimal 
oppfylling. Ved mindre tilgang på masser kan oppfyllingsområdet bli avsluttet med 
en lavere oppfyllingshøyde. Da med maks helningsgrad 1:10 slik at arealet kan 
benyttes til landbruksformål. 
 
Ved deponeringen skal matjorda skaves av og arealet opparbeides til godt  
drenert fulldyrka jord. Det skal minimum fylles opp 0,3 meter matjord, 0,7 meter 
jordmasser med rotutviklingskvalitet og mellom 0,3 og 0,5 meter tette masser 
over de andre fyllmassene.  
 
"Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen E18 Kopstad - Gulli" av 20.06.02 skal 
følges, og det skal utarbeides beredskapsplaner i h.h.t. dette programmet. 
Beredskapsplanene, detaljtegninger for jordprofil, beskrivelse av jordprofilene, 
dreneringssystem og lignende skal legges frem for Tønsberg kommune. 
 
Grunnundersøkelser skal foretas og legges frem for kommunen før 
deponiområdet tas i bruk.  
 
Skogsbilvei i planområdets nordre del skal opparbeides igjen etter oppfylling. 
 

4. Områdene S4 omfatter nye anleggsveier og eksisterende veier som skal benyttes 
som anleggsveier. Bruken er tidsmessig begrenset til anleggsperioden.  
Nye anleggsveier fjernes i samråd med grunneierne og med berørte 
fagmyndigheter når anlegget er sluttført, og områdene tilbakeføres til opprinnelig 
bruk som landbruksområder. 
 
Langs eksisterende driftsveier kan det være aktuelt med mindre tiltak som 
punktvise utvidelser, utretting, grøfting, forsterking  og legging av høyspentkabel. 
Bruk og eventuelle tiltak er begrenset til et område på 6 m til hver side for senter 
av nåværende vei. 
 

5.  Områdene S5 er klausulert til viltkorridor/vegetasjonsbelte. 
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6. Området S7 omfatter automatisk fredete kulturminner inkludert sikringssone          

i h.h.t. lov om kulturminner §§ 4 og 6. 
 

Det er ikke tillatt å gjøre noen form for inngrep i eller over bakken innenfor dette 
området, heller ikke tildekking. Skjøtsel og hogst må klareres med 
kulturminneforvaltningen. 

  
7.        Områdene S9 omfatter omlegging av Tveiteelva/Tveitenbekken. Beliggenhet og  

utstrekning er vist på reguleringskartene. Etter bekkeomlegging tilbakeføres 
arealene til landbruksområder. 
 

8. Områdene S10 er byggeforbudssoner for områdene innenfor byggegrensene 
hvor det allerede er oppført bebyggelse. 

 
9.1. Området S11 på plankart R302a er eksisterende privat vei til bebyggelsen øst for 

Tveiten trafo. Den private veien sikres atkomst til eks. E18 som opprettholdes 
som offentlig vei. Framtidig veistatus for eks. E18 avgjøres gjennom egen 
klassifiseringssak. 

 
9.2. Område S11 på plankart R304a er eksisterende privat vei til bebyggelsen på 

Ødegården.  
 
10. Området S12 skal benyttes til viltkorridor/vegetasjonsbelte og veitunnel. Området 

over jord skal benyttes til viltkorridor/vegetasjonsbelte og området under jord til 
veitunnel. 

 
Veitunnelen skal være sikret. Tiltak i området S12 som innebærer reduksjon av 
veitunnelens funksjon og/eller sikkerhet er ikke tillatt.  
 

§ 7 
MIDLERTIDIG ANLEGGSOMRÅDE OG RIGGOMRÅDE 

 
1. Områder merket som anleggs- og riggområde (tett skravur) kan benyttes til 

virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften. Aktuelle riggområder er markert 
på reguleringskartet. 

 
2. I områdene kan det bygges anleggsveier, og det kan midlertidig lagres jord og 

steinmasser. Når anlegget er ferdig, skal områdene terrengtilpasses og settes i 
stand til opprinnelig bruk. 

 
3. Regulering som anleggsområde opphører når anlegget er ferdig, senest ett år 

etter at vegen er åpnet for trafikk og områdene får regulering som vist på 
reguleringsplankartet. 

 
§ 8 

FRIGITTE FORNMINNER SOM SKAL GRANSKES FØR ANLEGGSSTART 
  
1. Før anleggsarbeidet igangsettes i planområdet, skal det gjennomføres 

arkeologiske granskinger for å sikre kildematerialet i de utvalgte automatisk 
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fredete kulturminnene som vil bli direkte berørt av tiltakene. Dette gjelder 
middelaldergård, gravrøyser, dyrkingsspor og kokegropsområder på Nauen; 
gravfelt og bosetningsspor på Gulli; overpløyde gravhauger og kulturlag ved raets 
nordskråning og gravhaug, tuft og hulvei på Eikeberg. Lokalitetene er avmerket 
på reguleringsplankartet.  

 
2. Det skal tas kontakt med Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfang og kostnader for de pålagte granskingene kan 
fastsettes. 

  
  

§ 9 
BYGGEGRENSER 

 
1. For ny E18 gjøres gjeldende 100 m byggegrenseavstand regnet til hver side fra 

senter av kjørebanen for henholdsvis sydgående og nordgående kjøreretning i   
4-felt situasjon.  

 
2. For ny Rv 308 gjøres gjeldende 50 m byggegrenseavstand regnet til hver side fra 

senter av kjørebanen. 
 
3. For kommunal veg (Barkåkerveien og Åshaugveien) gjøres gjeldende 10 m 

byggegrense-avstand regnet til hver side fra senter av kjørebanen. 
 
4. Ved Tveiten trafo gjøres gjeldende 12 m byggegrenseavstand mot                              

LNF-områdene. 
 
5. Sammenhengen i byggegrensene er vist på reguleringsplankartene. 
 
6. Gjenoppføring av eksisterende bebyggelse og oppføring av eventuell ny 

bebyggelse innenfor byggegrensene er avhengig av dispensasjon fra 
byggegrensebestemmelsene. 

 
 
 

Vedtatt i Tønsberg bystyre 
den 15.09.04, sak:152/04 

 
Per Engeseth 

byggesaks-og arealplansjef 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR E18 GULLI – 
LANGÅKER.    PARSELL: GULLI – STOKKE GRENSE I TØNSBERG KOMMUNE. 
 
Reguleringsplanen består av 4 reguleringsplankart (R101d, R102c, R103b og R104a) og disse 
reguleringsbestemmelsene. 
 

§ 1 
Planens hensikt 
Planen skal legge til rette for utvidelse av dagens E18 til 4-felts motorveg på strekningen fra 
Gulli til Stokke grense i Tønsberg kommune. 
 

§ 2 
Generelt 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Som illustrasjon til 
reguleringsplanen gjelder ”Detaljplan for E18 Gulli – Stokke grense (Tønsberg kommune)” datert 
27. april 2007, med revisjoner i september 2007.  

 
Detaljplanen består av: 
 
- Planhefte 1: Planbeskrivelse 
- Planhefte 2: Tegningshefte 
- Planhefte 3: Tverrprofiler 
-          Planhefte 4:     Støyrapport 

 
I tillegg inngår følgende materiale til orientering som vedlegg til reguleringsplanen og 
detaljplanen: 
 
- Miljøoppfølgingsprogram, datert 27. april 2007 
- Arkeologiske registreringer 2005/2006, delrapport Gulli – Langåker 
- Kommunedelplan med konsekvensutredning, hovedrapport 

 
 

§ 3 
Arealet innefor området er regulert til: 
 
I BYGGEOMRÅDER 

 
a) Eksisterende boligeiendommer (B1) 
b) Eksisterende industri (I1)   
c) Eksisterende industri/lager/forretning for plasskrevende varer (I2) 
d) Garasjeanlegg (I3) 
e) Planlagt industri/lager (I4) 
f) Planlagt industri/lager (I5) 
g) Offentlig bebyggelse – Fengsel (O1)     
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II LANDBRUKSOMRÅDER 
 

a) Jordbruk og skogbruk (L1) 
b) Bolig/næring vist som LNF-område i kommuneplan (L2) 

 
III OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 

a) Offentlige kjøreveger (T1) 
c) Annet vegareal (T2) 
d) Gang-/sykkelveger (T3) 

 
IV FAREOMRÅDER 
 

a) Høyspent kraftlinje (F1) 
 
V SPESIALOMRÅDER 
 

a) Bevaring av fornminner (S1) 
b) Planeringsområder (S2) 
c) Restriksjonsområde rundt hovedvannledning (S3) 
d) Parkbelte i industriområde (S4) 
e) Vann- og avløpsanlegg (S5) 
f) Planlagt parkbelte i industriområde (S6) 
g) Planlagt parkbelte i industriområde (S7) 

 
VI FELLESOMRÅDER 
  
 a) Felles avkjørsel (FA1, FA2, FA3) 
 
VII KOMBINERTE FORMÅL, REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
a) Midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveger 

 
 

§ 4 
 

FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 4.1    Forutsetninger for anleggsstart – tillatelse til inngrep i automatisk fredete    
kulturminner 
  
a) Før iverksetting av tiltak i hht. gjeldende reguleringsplan for E18, Gulli - Stokke grense, 

skal det foretas arkeologiske utgravinger av prioriterte automatiske fredete kulturminner i 
planområdet. De automatisk fredete kulturminner som omfattes av dispensasjonen er 
lok/ id: 1/ 42095,  8/ 100261, 9/ 100262, 10/ 100263, 12/ 100264, 13/ 100268, 14/ 
100270, 16/ 100271, 17/ 100273, 18/ 11695 og 19/ 100274. Lokalitetene er beskrevet i 
rapporten ”Arkeologiske registreringer 2005/2006”.  

 
b) Det skal tas kontakt med Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres

 slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
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§ 4.2    Byggegrenser 
 
Byggegrensene er vist på plankartene. Følgende byggegrenser gjelder: 
 

a) Ved utvidelse av E18 til 4-felts motorveg settes i utgangspunktet en byggegrense 
på 100 m regnet til hver side fra senter av kjørebanen for henholdsvis sydgående 
og nordgående kjøreretning i 4-felts situasjon. Ved eksisterende boliger og 
næringsbygg som ikke tilbys innløsning, settes byggegrensen i fasaden mot E18. 
Der planen berører eksisterende reguleringsplaner, vises byggegrense fra vedtatt 
reguleringsplan. 

 
b) For eksisterende riksveger (Rv 19 og Rv 312) vises en byggegrense på 50 m 

regnet til hver side fra senter av kjørebanen. 
 
c) For eksisterende fylkesveger (Fv 522, Fv 523 og Fv 525) vises en byggegrense 

på 30 m regnet til hver side fra senter av kjørebanen.  
 

d) For kommunale veger vises en byggegrense på 15 m regnet til hver side fra 
senter av kjørebanen. 

 
§ 4.3    Støyskjermer og -voller 
 
Støyskjermer og -voller framgår av reguleringsplankartene. De skal bygges med høyder og 
utforming som vist i detaljplanen. For eiendommer som likevel får ekvivalent støynivå over 55 
dB(A) utendørs ved bolig, skal lokal skjerm og/eller fasadetiltak vurderes i forbindelse med 
byggeplan etter nærmere støyvurderinger. 
 
§ 4.4    Viltgjerder 
 
Viltgjerder fremgår av reguleringsplankartene og detaljplanen datert 27. april 2007, med 
revisjoner i september 2007. Endelig plassering i marka fastsettes i anleggsperioden. 
 
 

§ 5 
 

I BYGGEOMRÅDER: B1, I1, I2, I3 og O1. 
 
§ 5.1    Byggeområder for boliger 
 

a) Områdene B1 omfatter den del av eksisterende boligeiendommer som ligger innenfor 
angitt byggegrense. Områdene er definert som boligeiendommer i gjeldende 
reguleringsplaner eller som boligeiendommer i kommuneplanen.  

 

§ 5.2    Byggeområder for industri 
a) Områdene I1 omfatter den del av eksisterende industriområder som ligger innenfor 

angitt byggegrense. Områdene er definert som industrieiendommer i gjeldende 
reguleringsplaner eller som industrieiendommer i kommuneplanen. 
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b) Området I2 omfatter den del av eksisterende industri/lager/forretning som ligger 
innenfor angitt byggegrense. Området er vist i gjeldende reguleringsplan for 
Åshaugveien 10.   

 
c) Området I3 omfatter den del av eksisterende regulert garasjeanlegg som ligger 

innenfor angitt byggegrense. Området er vist i gjeldende reguleringsplan for Nortura.   
. 

d) Området I4 omfatter parsell av gbnr 12/1. Parsellen skal sammenføyes med gbnr 
14/104 og 14/58 til ett bruksnummer før området kan benyttes til formålet. Alternativt 
kan parsellen festes bort til eier av gbnr. 14/58 etter sammenføyning av denne 
eiendom med gbnr. 14/104. Det skal tinglyses at festekontrakten ikke kan overdras 
uten at dette skjer sammen med overdragelse av gbnr. 14/58. Erklæringen kan ikke 
slettes uten kommunens samtykke. 
 
Området tillates ikke bebygget og kan kun benyttes til utendørs lagring for 
industrivirksomheten på gbnr. 14/58. Atkomst skal skje via felles avkjørsel til 
Åshaugveien 62. Planering av terrenget må tilpasses eksisterende nivå mot den 
regulerte støyskjermen.          
           
Lagring må ikke overstige 4 meters høyde. Flaggstenger eller andre reklame-
innretninger som eksponeres mot trafikken på E18 er ikke tillatt.   
 
Dispensasjon fra formål og bestemmelser på område I 4 kan ikke gis uten samtykke 
fra regionale myndigheter. 
 

e) Området I5 omfatter parsell av gbnr. 15/1 og den vestlige delen av gbnr. 13/30,41. 
Området tillates ikke bebygget og kan kun nyttes til utendørs lagring for eksisterende 
landbruksrelatert næringsvirksomhet på gbnr. 13/30,41 (Åshaugveien 94). 
Flaggstenger eller andre reklameinnretninger som eksponeres mot E18 er ikke tillatt. 
 
Før iverksetting av tiltak innenfor område I5 skal det foretas en arkeologisk under-
søkelse av de berørte automatisk fredete kulturminnene, bosettings- og dyrkingsspor  
ID 100256. Det skal tas kontakt med Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. 

 
§ 5.3    Byggeområder for offentlig bebyggelse 

a) Området O1 omfatter den del av eksisterende offentlig bebyggelse som ligger 
innenfor angitt byggegrense. Områdene er definert som offentlig bebyggelse – 
fengsel, i kommuneplanen. 

                                                                              
                                          

§ 6 
 

II LANDBRUKSOMRÅDE: L1 og L2 
 

a) Områdene L1 skal benyttes til landbruk og skogbruk. I området L1 er det tillatt å 
anlegge kabler, ledninger og rør som vist på reguleringsplankartene. 

 
b) Områdene L2 er den del av eksisterende boliger/næring som ligger innenfor angitt 

byggegrense, og som er vist som LNF-område i kommuneplanen. 
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§ 7 
 
III OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER: T1, T2 og T3 
 

a) Områdene T1 viser kjørebaner for 4-felts E18 med ramper i kryssområdene, 
riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Vegene skal utformes og gis høyder 
som vist i detaljplanen datert 27. april 2007, med revisjoner i september 2007. 

 
b) Områdene T2 markerer annet vegareal, så som skjærings- og fyllingsskråninger, 

grøfter, murer, støyskjermer, støyvoller, stabiliserende tiltak samt inneklemte 
arealer i kryssområdene. Området for ekspressbuss-stopp ved Aulerød-krysset 
inngår også i T2-området. 

 
Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område T2 vil kunne skje som følge 
av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget. 
Arealer som ikke blir brukt til vegformål, skal gå tilbake til opprinnelig formål. 
 
Ved etablering av buss stopp skal det vurderes skjermingstiltak mot 
boligeiendommen gbnr. 27/3 Gamle Ramnesvei 37. 
 

c) Områdene T3 er eksisterende og nye gang- og sykkelveger. Som en del av E18-
utbyggingen skal det utarbeides egen reguleringsplan og bygges gang-
/sykkelveger langs Semsbyveien på de strekningene der dette mangler i dag. Nye 
gang-/sykkelveger langs Semsbyveien skal være ferdigstilt senest før bompenge-
innkreving starter på den tilhørende E18 parsellen. 

 
§ 8 

 
IV FAREOMRÅDER: F1 
 

a)  Området F1 omfatter eksisterende høyspentlinje. 
 

§ 9 
 

V SPESIALOMRÅDER: S1, S2, S4 og S5 
 

a) Områdene S1 reguleres til bevaring av automatisk fredete kulturminner. Dette 
gjelder lokalitetsnr/ id.: 2/ 51084, 3/ 76825, 5/ 100258 og 15/ 21786. Lokalitetene 
er beskrevet i rapporten ”Arkeologiske registreringer 2005/2006”. Kulturminnene 
er automatisk fredet etter kulturminneloven. Dersom det viser seg at tiltak innenfor 
planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 
for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminne-forvaltningen 
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder 
på stedet. 

 
            I skogsområder må skjøtsel og hogst innenfor områdene avklares med 

kulturminne-forvaltningen. 
 
            På dyrka mark må alt jordarbeid utover ordinær pløying, herunder dyppløying, 

avklares med kulturminneforvaltningen. 
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 Områder med kulturminner som skal bevares, må fysisk merkes før anleggstart. 
 

b) Områdene S2 er planeringsområder i forbindelse med ombygging av Hesby-
krysset. Områdene S2 dekkes med matjord og tilbakeføres til opprinnelig bruk 
som landbruksområder. 

 
c) Området S3 er restriksjonssone rundt hovedvannledning (VIV-ledningen). 

Hovedvannledning (fra Eikeren) krysser E18 langs Fadumveien. Restriksjons-
området har en korridorbredde på 20 m fordelt på 10 m til venstre og 10 m til 
høyre for vannledningen. Korridoren kan benyttes som dyrkingsareal. 

 
d) Områdene S4 er parkbelte mellom motorvegen og industriområder, og er vist i  

  gjeldende reguleringsplaner for Nortura og Åshaugveien 10. 
 

e) Områdene S5 skal benyttes til basseng for håndtering av overvann fra 
motorvegen. Overvannshåndteringen omfatter rensing og fordrøying av 
overvannsutslipp til resipient. 

 
f) Området S6 er planlagt parkbelte på gbnr. 12/1. Langs støyskjermen skal det plantes 

trær/vegetasjon med formål å skjerme utendørs lagring på området I4 mot innsyn fra 
vest med hensyn til både nær- og fjernvirkning. Plan for beplantning og skjøtsel skal 
godkjennes av kommunen i samråd med statens vegvesen og skal være gjennomført 
før I4 kan tillates tatt i bruk til utendørs lagring. 

 
g) Området S7 er planlagt parkbelte mellom Åshaugveien 94 og motorvegen og skal  

skjerme biltrafikken mot sjenerende eksponering av bygningsmassen på 
eiendommen og utendørs lagring på området I5. Plan for utforming og skjøtsel av 
parkbeltet skal godkjennes av kommunen i samråd med statens vegvesen og skal 
være gjennomført før I5 kan tillates tatt i bruk til utendørs lagring. 

 
§ 10 

 
VI FELLESOMRÅDER: FA1, FA2 og FA3 
 

a) Området FA1 er felles avkjørsel for eiendommene langs Åshaugveien  145 – 151 
m.fl. 

 
b) Området FA2 er felles avkjørsel for eiendommene langs Andebuveien 61 – 71 m. fl. 

 
c) Området FA3 er felles avkjørsel for eiendommene langs Hesbyveien 8 – 39 m. fl. 
 

§ 11 
 

VI KOMBINERTE FORMÅL, REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

Midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveier 
 
Områder merket som anleggs- og riggområde kan benyttes til virksomhet som er 
nødvendig for anleggsdriften. Aktuelle riggområder er markert på reguleringsplankartet 
med tett skravur. I områdene kan det bygges anleggsveger, og det kan midlertidig lagres 
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jord og steinmasser. Når anlegget er ferdig, skal områdene terrengtilpasses og settes i 
stand til opprinnelig bruk. 

  
Områdene omfatter også eksisterende private veger som kan benyttes som 
anleggsveger. Bruken er tidsmessig begrenset til anleggsperioden. Langs eksisterende 
atkomstveger og driftsveger kan det være aktuelt med mindre tiltak som punktvise 
utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel. 
Bruk og eventuelle tiltak er begrenset til et område på 6 m til hver side for senter av 
nåværende veg. 
 
Regulering som anleggs- og riggområde opphører når anlegget er ferdig eller senest ett 
år etter at vegen er åpnet for trafikk. Områdene får regulering som vist på 
reguleringsplankartet. 
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REGULERINGSPLAN FOR

E18 GULLI-LANGÅKER,  PARSELL: GULLI-STOKKE GRENSE

TEGNFORKLARING

M 1:1000

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER  (PBL § 25, 1.ledd nr.3)

LANDBRUKSOMRÅDER  (PBL § 25, 2.ledd nr.1)

BYGGEOMRÅDER  (PBL § 25, 1.ledd nr.1)

REGULERINGSFORMÅL

FAREOMRÅDER  (PBL § 25, 1.ledd nr.5)

FELLES OMRÅDER  (PBL § 25, 2.ledd nr.7)

SPESIALOMRÅDER  (PBL § 25, 1.ledd nr.6)

KOMBINERTE FORMÅL  (PBL § 25, 2.ledd)

LINJE-/PUNKTSYMBOLER

BYGGEGRENSE

REGULERT KANT KJØREBANE

REGULERT STØYSKJERM

EIENDOMSGRENSE

REGULERT SENTERLINJE

REGULERT KJØREFELT

PLANENS AVGRENSNING, VERT. NIVÅ 1, UNDER BAKKEN

REGULERT KANT KJØREBANE, VERT. NIVÅ 3

GRENSE FOR REGULERINGSFORMÅL, VERT. NIVÅ 1

REGULERT KJØREFELT, VERT. NIVÅ 3

GRENSE FOR REGULERINGSFORMÅL, VERT. NIVÅ 3

PLANENS AVGRENSNING, VERT. NIVÅ 3, OVER BAKKEN

REGULERT SENTERLINJE, VERT. NIVÅ 3

REGULERT STØYSKJERM, VERT. NIVÅ 3

PLANLAGT LEDNINGSTRASE

OMRÅDE FOR JORD OG SKOGBRUK

GARASJEANLEGG

INDUSTRI

BOLIGER

NORD

AVKJØRSEL

MIDLERTIDIG TRAFIKKOMRÅDE

INDUSTRI/FORRETNING
  - LAGER FOR PLASSKREVENDE VARER

FELLES AVKJØRSEL

ANNEN RESTRIKSJON
  - RESTRIKSJONSOMRÅDE RUNDT HOVEDVANNLEDNING

FORNMINNER SOM FRIGIS

PARKBELTE I INDUSTRISTRØK

ANNET SPESIALOMRÅDE  - PLANERINGSOMRÅDE

BEVARING AV FORNMINNER

VANN- OG AVLØPSANLEGG

OFFENTLIG BEGYGGELSE  - FENGSEL

OMRÅDE FOR JORD OG SKOGBRUK 
BOLIG/NÆRING VIST I KOMMUNEPLAN SOM LNF-OMR.

KJØREVEI

ANNEN VEIGRUNN

GANG-/SYKKELVEI

GANG-/SYKKELVEI (VERT. NIVÅ 1, UNDER BAKKEN)

HØYSPENNINGSANLEGG

ANNEN VEIGRUNNI (VERT. NIVÅ 3, OVER BAKKEN)

KJØREVEI (VERT. NIVÅ 3, OVER BAKKEN)

GANG-/SYKKELVEII (VERT. NIVÅ 3, OVER BAKKEN)

PLANENS AVGRENSNING

GRENSE FOR REGULERINGSFORMÅL

EUREF89 UTM32,  ekvidistanse 1 m
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Tilstandsrapport 

Metiri 1 AS - Org nr. 994 211 137 - metiri.no                 Knut Røer – Knut@metiri.no - +47 950 59 318   
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Bygningsteknisk gjennomgang av:  
Åshaugveien 155 

3157 Barkåker 

 

Gnr. 16 Bnr. 28 Snr. 1 

Kommune: 3803 Tønsberg 

RAPPORTANSVARLIG: Knut Røer 

Befaringsdato: 02.12.2020  

Rapportdato: 03.12.2020 

 
Kart 
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OM RAPPORTEN 
Rapporten og dens avgrensninger 

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

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

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

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

betydning ved eierskifte. 

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

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

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

ikke var korrekt. 

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

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

Rapportens struktur 

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

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

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

tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende 

måte: 

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) 

Befaringen 

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

detaljeringsnivå. 

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

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

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

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

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

normalt ikke omtales i rapporten. 

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

kontrollert. 

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

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

befaringen. 

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

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

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

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

Levetidsbetraktninger 

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

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

særlig utsatte bygningsdeler. 

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

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

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

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 
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Tilleggsundersøkelser 

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

å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

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

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

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

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

Andre uttrykk og definisjoner. 

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

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

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

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

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

det materiale som objektet består av. 

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

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

Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

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

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 

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

 

Konklusjon / sammendrag 

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 

 

 

Signatur 
 

Tønsberg 03.12.2020 

 

 

 

 



 
 

Side 6 av 20 
 

Egne premisser 
Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

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

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

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

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  

 

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

utdanning/erfaring.  

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

byggfag (1998).  

Den takstfaglige kompetansen er tilegnet gjennom en rekke kurs i regi av NITO, Neak og Norsk 

Takst/Norges Takseringsforbund.  

Undertegnede deltok (2013/2014) i komitearbeid ifm utarbeidelse av Norsk Standard (NS) 3424 og 

3600 (tilstandsrapport byggverk).  

Undertegnede har DNV-sertifisering (på tilstandsvurdering av byggverk) iht. Setas faglige rammeverk. 

Undertegnede er sensor for samme DNV ordning.  

Undertegnede har utdanning fra Høgskulen på Vestlandet i taksering av større næringseiendommer 

og utviklingstomter (2018).  

Norsk Takst krever at alle godkjente medlemmer gjennomfører minimum 20 kurstimer per år som 

etterutdanning.  

Metiri er en takstsammensluting som består av spesialister innen fagfeltene: Privatmarked, 

næringsmarked og skade/reklamasjon. For mer informasjon se: www.metiri.no  

 
Befaring 
Rekvirent: Flykafeen AS 

Takstingeniør: Knut Røer NorskTakst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 02.12.2020 

Tilstede: Raymond Høie 

Værforhold: Overskyet/regn + 8 grader  

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Flykafeen AS 

Tomteareal: andel av felles tomt  

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 16 Bnr. 28 snr. 1 

Adresse: Åshaugveien 155 – 3157 Barkåker 

http://www.metiri.no/
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Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 02.12.2020 

Målebrev/situasjonskart 02.12.2020 

Tegninger Ikke fremlagt 

Infoland/Egen utskrift 02.12.2020 

 

Konklusjon 
Rapporten omhandler næringsbygg som inneholder restaurant og forsamlingslokale. Bygget ble 

oppført i ca. 1973. Deler av restaurant mot syd/øst var tidligere terrasse under tak, denne delen 

ble innredet i ca. 1982.  

Bygget er oppført av bærende tre med vegger av mur og bindverk av tre. Grunnmur er oppført i 

betong på betongfundamenter og støpt plate av betong.   

Eiendommen fremstår som noe svakt vedlikeholdt. Det er observert generelt preg av elde og 

bruksslitasje samt noen avvik som bør påregnes utbedret. Som følge av alder på de eldre 

bygningsdeler kan det påregnes behov for oppgraderinger og utskiftinger.  

Avvik observert:  

- Vegger har flere fasadematerialer, hvor kledning, puss o.l. er preget av elde og slitasje.  

- Eldre vinduer er preget av elde og slitasje samt råte stedvis.  

- Kjeller er noe fuktig. Det er det er utforede vegger i innredet areal (sal) er det observert 

bulninger i plater som følge av fukt samt indikert fukt i plateskjøter o.l. Her er det 

påregnelig med skjulte fuktrelaterte skader. Gjelder også panelplater på bad kjeller, her 

er det fuktskjolder i plater.  

- Det er tidvis vært utfordringer med skadedyr som rotter o.l. dette håndteres med avtale 

om ettersyn med skadedyrbekjemper.  

- Tilbygg med kjøle og frysedel er ikke omsøkt. Tiltaket ble gjennomført i 2015, og det 

jobbes med å bringe forholdet i orden. Tilbygget er ikke fullt ut bygget i tråd med TEK 10, 

dette vil kunne skape utfordringer med godkjenning.  

- Bæring for gang i tilbygg er for svakt noe som har ført til sig i gulv/vegg med skader i 

belegg o.l. Det er også en svanke under kjøle/frysedel, dette også som følge av svak 

bæring.  

- Det er en del uferdige arbeider ved tilbygget, spesielt med tanke på takoverbygg 

garasjedør.  

- Vinduer mot øst i kjeller mangler vannbrett.  

- Det opplyses at det har vært problemer med lukt fra en tidligere kloakklekkasje i kjeller, 

ved HC-toalett. Det har blir gjort tiltak for å fjerne årsak til lukt samt. Det kan imidlertid 

ikke helt utelukkes mulighet for noe lukt i fremtiden.  

- Det er en lekkasje fra luftehatt over ventilator på kjøkken. Luftehatt skal tettes iflg. eier.  
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Tiltak utført senere tid:  

- Det er asfaltert noe ved biloppstillingsplass o.l. etter utførte arbeider med VA o.l.  

- Septikktank er fjernet/bypased og avløp er tilknyttet offentlig nett via tidligere 

gråvannledning. I denne sammenheng ble to fallkummer på vei til hovedledning også 

blendet. Tiltak utført i 2020. 

- Det er montert ny fettutskiller i 2020.  

- Innvendige overflater er i stor grad oppgradert med gulv og maling i 2017/2018.  

- Varmtvannsberedere r fra 2005.  

- Tavle 2 x underfordeler ble montert i 2015.  

- Brannslange ble montert i 2017.  

- Luft til luft varmepumper er fra 2005.  

Eiendommen/naboeiendommen har tidligere bestått av en bensinstasjon. Dokumentasjon på 

fjerning av eventuelle tanker og forurensede masser bør fremskaffes.  

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

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

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

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

utover det som er nevnt i rapporten. 

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

 
Drift-, vedlikehold- og serviceavtaler 
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:  

Fag Leverandør 

Elektro – Internkontroll (termografering) Ikke fremlagt  

Ventilasjon Ikke fremlagt  

Brannsentral Ikke fremlagt  

Brann/slukkemidler Ikke fremlagt – Anticimex  

Skadedyr Ikke fremlagt  

 

Bygninger på eiendommen 
Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: 1973 
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Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

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

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

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

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

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

www.ntf.no 

De viktigste presiseringene er: 

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

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

bruksenhet og/eller fellesareal. 

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

Måleverdige AREALER 

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 

byggeforskriftene selv om de er måleverdige. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 

 

Hovedbygg 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

0 295 277 Gang, lager/boder, garderobe, teknisk, 3x wc, bk, 
forsamlinglokale, kontor. Garasje.   

1  375 350 Restaurantlokale, kjøkken, gang, kjøle, fryse.  

Sum 670 627  

Lagrede gjenstander vanskeliggjør oppmåling, dette gjør at areal må betraktes som noe omtrentlige.  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  
 
Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Bygget er oppført på støpte fundamenter av betong over leireholdige masser e.l. Det er støpt 

plate/gulv av betong. 

Vurdering  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen.  

Det er observert noe mindre innvendig avvik ift. noen skjevheter og antydning til mindre 

sprekker i gulv.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  

 

Levetid 

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

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

15 - 40 år 

 

Grunnmur 
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. 

Vurdering  

TG: 2 

Beskrivelse 

Grunnmur oppført i plasstøpt betong. Grunnmurer er fra respektive byggeår.  

Vurdering 

Det er tegn på fuktskader i sal, garderobe/personalrom o.l. Det er saltutslag/kalk i vegger, dette 

kan ses i sammenheng med fuktgjennomslag. Det er ellers ikke avdekket avvik av betydning på 

befaringsdagen. I sal er det bulninger på veggplater, dette ses i sammenheng fukt. Det er 

påregnelig med ytterligere skjulte skader i utforede vegger o.l. i u. etg.   

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.  

 

Levetid 

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

betong 15 - 40 år 
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Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Drenering er fra byggeår. Det er benyttet platonplast og plastrør i grunnen. Overvannkummer 

antatt med sandfang o.l. Drenering er fra byggeår.  

Vurdering  

I kjeller er det flere steder saltutslag/kalk i vegger, samt preg av fukt i innredet del med 

sal/garderobe o.l. Dette ses i sammenheng med redusert effekt på drenering samt kapillært 

oppsug fra grunnen. Det er stedvis fall mot grunnmur og manglende topplister på drensplast. Alt 

er med på å fuktbelaste grunnmur.  

Tiltak/konsekvens 

Spyling og tømming av overvannskummer o.l. bør utføres. Det bør påregnes utført tiltak med 

fuktsikring av arealer i kjeller/grunnmur.  

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 

 

 

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

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Bygget er oppført med bæring i tre, bindverk i tre og trekledning og murvegger med pussede 

flater. Det er også noe fasadeplater.  

Vurdering  

Der er observert generelt preg av elde og slitasje samt råteskader, sprekker i puss, skader i noen 

beslagplater o.l. Murvegger har stedvis en del malingavskalling og bom i puss. Vegg er stedvis 

utett ved rørgjennomføringer o.l.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for reparasjoner/utskiftinger bør påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 
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Vinduer og dører 
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

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

funksjonstestet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer fra 2019 i 1. etg. Panoramavinduer mot biloppstillingsplass.  

Vinduer med isolerglass i trekarmer fra 1973 i 1. etg. og U. etg.  

Vinduer med isolerglass i trekarmer fra 2018 i sal U. etg. i sal mot øst.  

Inngangsdører/ytterdører av formpresset tre med isolerglass fra 2018/2019 i 1. etg.   

Ytterdører av forpresset tre med isolerglass fra antatt 2010/2015 i underetasje.   

Innerdører stort sett av finert tre.  

Terrassedør, skyvedør fra 2010.  

Garasjeport av aluminium fra 2015.  

Vurdering  

Vinduer av nyere dato er i god stand. Det mangler vannbrett på vinduer i u. etg. mot øst.  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje og stedvis råte på de eldste delene. Skyvedør til 

terrasse går dårlig og mangler terskelbeslag.   

Tiltak/konsekvens 

Behov for reparasjoner/utskiftninger av eldre deler og deler med skader bør påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

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

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

Antatt normal levetid for utvendig tredører 20 - 40 år 
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Takkonstruksjon 
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Takkonstruksjoner av plassbygget tre. Flate tak med sentersluk og innvendige nedløp. Ukjent 

oppbygging og løsning for luftesjikt. Det er luftespalter i gesims.  

Vurdering  

Konstruksjoner er dimensjonert og isolert etter krav fra byggeår 1973, dette innebærer større 

risiko for kondensering som følge av luftlekkasjer samt mulighet for istapper i takrenner o.l. Flate 

tak i eldre trebygg kan anses som en risikokonstruksjon om de ikke er oppført som såkalt 

rettvendt løsning. Det ser ut til at taket her er oppført med trekonstruksjoner i isolasjonssjikt, 

ergo noe mer risikoutsatt.  

Tiltak/konsekvenser 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. På flate tak: Kontroll av sluk på tak og takflate anbefales før 

hver vinter. Behov for snørydding av tak må vurderes ved store nedbørsmengder.  

 

Taktekking 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Taktekking med folietekking fra 2012 på hovedtak (TG: 1). Mindre takflater består av eldre 

papptekking eller korrugerte stålplater (TG: 2).  

Vurdering  

Tekking må følges opp jevnlig og særlig før vintersesong.  

Tiltak/konsekvens 

Kontroll av sluk på tak og takflate anbefales før hver vinter.  Vannansamling i fallområder er 

normalt men må vurderes over tid om kan skape problemer ved ising o.l.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

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

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 
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Renner, nedløp og beslag 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Takrenner og beslag i plastbelagt stål e.l. fra 1970/1980 tallet og noe fra 2015. 

Vurdering  

Det er observert normal elde og slitasje. Nedløp bak garasje er ikke ført helt ned.   

Tiltak/konsekvens 

Behov for diverse tiltak og utskiftinger bør påregnes.  

 

Levetid 

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

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

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

 
 

Terrasse, balkonger og utvendige trapper 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. 

Rekkverk kontrolleres. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Det er betongplatting/trapp ifm inngang fra byggeår med nye sklisikre fliser fra 2020.   

Det er to terrasser av tre på pilarer, oppført i 2005 mot nord/vest og 2018 mot nord/øst. Tilgang 

via matsalg 1. etg. Det er nylig skiftet noe rekkverk samt montert beslag over håndløpere.  

Rampe ved varelevering er oppført i tre.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt stedvis råte, blant annet i trapp ved 

varelevering.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig, men bygningsdelene må påregnes fulgt opp og det generelle 

vedlikeholdsbehovet er økende. Råteskadede deler på trapp må skiftes ut.   

Levetid 

Antatt normal levetid for flisdekke på betong er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for membraner omlegging på terrasser er 15-35 år. 
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Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Gulv har flis eller belegg samt laminat i de fleste rom og malt betong e.l. i lager.  

Vegger har malt strie på plater og malt murpuss/gipsplater samt noe malt panel.  

Himlinger med malt panel eller malte plater. Det er foretatt utskiftinger av flere laminatgulv 

samt utført overflatebehandling av flere vegger og himlinger i 2017/2018.  

 

Vurdering  

Det er observert normal bruksslitasje på overflater. Det er bom i flis flere steder. Det er 

fuktmerker og bulninger i veggplater U. etg.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. Eldre deler kan med fordel påregnes oppgradert.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

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

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

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

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

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

 
Etasjeskillere 
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige 

negative avvik. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Etasjeskillere av gassbetong i hoveddel. Tilbygg med kjøle/fryse har etasjeskille av tre. Det er kun 

gjort visuelle vurderinger.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen i hoveddel. I tillbygg er det 

skjevheter, antatt som følge av svakheter i bæring.   

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 
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Bad, personal 
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige 

skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis 

disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og 

kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.  

TG: 2 

Beskrivelse 

Badet er innredet med servant, toalett og dusjplass. Sluk i plast fra 1973. Ikke avtrekk i rommet. Det 

er belegg på gulv og flis samt malt strie vegger. Badet er antatt fra 1973.  

Vurdering  
Det er generelt preg av elde og slitasje. Vegg er utett ved stakeluke. Det er fuktskjolder i veggplater 

mot yttervegg. Det er innlappet fliser i vegg dusjsone. Forsiktig bruk av fritt vann må påregnes. 

Tilstandsgrad 2 er satt som følge av alder da mer enn halve den antatte levetiden er oppbrukt. Det 

gjøres spesielt oppmerksom på at baderom har en begrenset levetid, normalt er dette 15 til 25 år 

avhengig av kvalitet og bruk.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for fliser 10-20 år.  

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år.  

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

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

 
 
Toalettrom U. etg. HC 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Toalettrom inneholder servant og toalett, avtrekk i tak med tilluft. Det er flis på gulv og vegger. 

Rommet ble oppgradert noe i 2013. Fliser vvs o.l. er eldre.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og bruksslitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Toalettrom U. etg. Herre 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Toalettrom inneholder servant, pissoar og 2 toalettrom, avtrekk i tak uten tilluft. Det er flis på 

gulv og vegger samt malt strie. Rommet ble oppgradert noe i 2013. Fliser vvs o.l. er eldre.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og bruksslitasje med noen skader i himlingsplater o.l.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 

 

Levetid 

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

 
 
Toalettrom U. etg. Dame 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Toalettrom inneholder 2 servanter og 3 toalettrom, avtrekk i tak uten tilluft. Det er flis på gulv og 

vegger samt noe malt strie. Rommet ble oppgradert noe i 2019. Fliser vvs o.l. er eldre.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og bruksslitasje.    

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 

 

Levetid 

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

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er kjøkken i 1. etg. Innredning tilhører leietager. Det er nylig lagt linoleum på gulv. Det er 

avtrekk over komfyrsone. Det er to sluk i gulv.  

Vurdering  

Det er kun observert normal bruksslitasje.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig. 

Levetid 

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

 

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

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

andre godkjente dokumenter. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i kobber fra 1973, stoppekran og vannmåler i kjellerbod. Rør i bygget av 

kobberrør.  

Avløpsrør i plast fra 1973 samt noe nyere ifm kjk, opplyst offentlig tilknyttet i 2020.  

Varmtvannsberedere: 

2 x 300 liter fra 2005, plassert i kjellerbod 

 

Vurdering  

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen. Alder på deler av anlegget tilsier behov for 

hyppigere vedlikehold og utskiftinger.  

 

Levetid 

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

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

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år.  
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Elektrisk anlegg 
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis 

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Beskrivelse 

Det er hovedtavle for bygget i kjeller. Det er hovedkurs på 500 amp med skrusikringer og 230V. 

Anlegget er antatt fra 1970 tallet med oppgraderinger gjennomført gjennom tiden. To 

underfordelere på kjøkken med automatsikringer fra 2015.    

Vurdering  

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

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

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

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år.  

Tiltak/konsekvens 

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

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

 

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 

 
Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for 

byggets standard. 

Beskrivelse 

- Avtrekksanlegg med aggregat på tak. Antatt fra byggeår. Underdimensjonert ift dagens krav.  

- Brannslanger i bygget fra 2017.  

- Brannalarm.  

- Luft til luft varmepumper, veggmontert 1. etg. Opplyst montert 2005. Kondens fra utedeler 

renner ned på bygning, bør føres i rør bort fra bygg.  

 

Vurdering  

Det er ikke foretatt funksjonstest.  

Tiltak/konsekvens 

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

utover fabrikkgaranti.  



 
 

Side 20 av 20 
 

Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Skrånende tomt, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og noe plenareal.  

Det er overvannkummer o.l. som antas å ha sandfang som må tømmes tidvis.  

Vurdering  

Det er noe telehiv o.l. i asfaltdekke. Det er ellers ikke observert avvik av betydning på 

befaringsdagen. 

Tiltak/konsekvens 

Ingen strakstiltak anses nødvendig.  



 

Åshaugveien 155 

 

 

 

 

VEDLEGG/BILAG 

 

1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter + seksjonering 

2. Firmaattest selger 

3. Leiekontrakt  

4. Meglerinformasjon fra kommunen 

5. Tilstandsrapport 

6. Brannrapport m.m. 

7. Kjøpekontrakt 

c102-rt
Utheving



 
 

 
        siv ing Øyvind Stokke AS 
          brann- og sikkerhetsrådgivning 
          Postboks 1220, N-3105 TØNSBERG    
          Tlf    +47 33315350   
          Mob +47 91615060    
          E-post: os@oyvindstokke.no 

 

 
 

prosjekt 

 
 

FLYKAFEEN GJESTEGÅRD 

 
 

rapport 

 

 BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT 
 

rapportdata 
 
Oppdragsgiver:      Flykafeen AS  v/Raymond Høie 
 
Rekvirent:               Raymond Høie 

Prosjektnr:              646-13 

Eiendom:                Gnr 16  bnr 28  (3803) Tønsberg kommune 

Adresse:                 Åshaugveien 153B og 155 ,  N-3170 SEM                                                    

Brannobjekt:           Gjestegård – eksisterende bygninger 

Dato:                       19.03.2014 

Utført av:                 Øyvind Stokke                 

Kontrollert av:          Egenkontroll v/Øyvind Stokke 

Revidert:                  Rev.B 06.01.2022 

Signatur:                   
 

rapportsammendrag 

 

 
Eiendommen Åshaugveien 153B og 155 i Tønsberg  skal dokumentere brannsikkerheten iht. FOBTOT.  
 
Eiendommen er definert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. Eiendommen  omfatter  
- bygning med forsamlingslokale/møtelokaler og kjøkken m/kafedrift  (Åshaugveien 155) og 
- overnattingsbygg/motell med 8 overnattingsrom  (Åshaugveien 153) 
 
Brannsikkerheten  skal tilfredsstille sikkerhetsnivået i byggeforskrift av 1985 (BF-85) så langt det er 
praktisk og økonomisk forsvarlig jfr. Brannforebyggende forskrift. 
Tilstandsrapporten er utarbeidet med terminologi og disposisjon iht. TEK-97 og dokumenteres utfra 
sikkerhetsnivået i VTEK/REN-97. Evt. avvik fra TEK/VTEK-97 vurderes iht. BF-85 da dette er det formelle 
referansenivået. Det er definert fravik fra pre-aksepterte løsninger i den branntekniske tilstandsrapporten. 
 
Det er oppsummert  tiltak i kap. 7.  Med de nevnte tiltak er sikkerhetsnivået BF-85 oppfylt med de angitte 
utbedringer lagt til grunn.  
 
Det må etableres organisatoriske rutiner i forbindelse med driften av bygningen. I denne forbindelse må 
risikovurdering gjennomføres iht. rapportens kap. 6. 
 
Eksisterende bygninger på eiendommen  Åshaugveien 153 og 155  i Tønsberg  vurderes  å tilfredsstille 
krav til brannsikkerhet iht. Brannforebyggende forskrift med de nevnte utbedringer. 
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1. MANDAT OG PREMISSER FOR OPPDRAGET 

Mandatet for oppdraget er å vurdere og dokumentere  krav til brannsikkerhet i eksisterende bygning. Bygningen 
er registrert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. 
Rapporten  er utført av siv ing Øyvind Stokke AS  foretaksnr. 995689898. Foretaket har sentral godkjenning 
fra Statens bygningstekniske etat  for brannteknisk prosjektering og kontroll av brannteknisk prosjektering 
tiltaksklasse 3. 

 

2. BAKGRUNN OG DOKUMENTASJON 
Brannteknisk tilstandsanalyse  er basert på  følgende underlag: 
1. Tegninger mottatt fra tiltakshaver, utarbeidet av Arkitektkontoret Kuben AS. Dette omfatter 

A20-01 Flykafeen. Plan 1.etasje. Datert april 2021. M 1:100. 
A20-02 Flykafeen. Plan 2.etasje. Datert april 2021. M 1:100. 
A40-01 Flykafeen. Fasade nord og vest. Datert april 2021. M 1:100. 
A40-02 Flykafeen. Fasade sør og øst. Datert april 2021. M 1:100. 
A20-01 Motell.  Plan 1.og 2.etasje. Udatert. M 1:100. 
A40-01 Motell.  Fasader. Udatert. M 1:100. 

2. Notat til Statens vegvesen vedr. søknad om påbygg til Flykafeen sine lokaler med fjerning av utenpåliggende 
kjølelager. Datert Nøtterøy 27.05.2021. 
3. Opplysninger fra  oppdragsgiver 
4. Situasjonskart inkl. brannkummer fra kartportalen til Tønsberg kommune 
5. Div. befaringer, senest i 2021 inkl. bildemateriale fra befaringer. 
 
I forbindelse med utførelsen må det kontrolleres og dokumenteres de forhold som er forutsatt i brannkonseptet.  

 
 

Dokumentet angir brannsikkerhetsstrategi (nivå A). Strategidokumentet gir i utgangspunktet  rammer og 
føringer for detaljprosjekteringen. Funksjonskravene i brannstrategidokumentet må implementeres og 
ivaretas i ytelsesnivå i detaljprosjekteringen av de respektive fagrådgivere.  
 
 

3. REFERANSENIVÅ OG HJEMMELSGRUNNLAG 
Referansenivå for sikkerhetsnivået i bygningen er Byggeforskrift av BF-85, jfr. Brannforebyggende 
forskrift, hvor det heter at alle bygninger oppført iht. eldre byggeforskrifter enn BF-1985, skal 
oppgraderes til sikkerhetsnivå i Byggeforskrift av BF-85.  
 
Rapporten er en brannteknisk tilstandsanalyse – nivå 1, jfr. Byggforvaltningsblad «720.306 
Brannteknisk tilstandsanalyse Nivå 1».  
Tilstandsrapporten dokumenteres utfra Plan- og bygningsloven av 14.06.1985  m. endringer og teknisk 
forskrift av 1997 (TEK-1997).  Løsningene baseres i utgangspunktet på pre-aksepterte løsninger iht. 
VTEK/REN 4. utgave 2007. Fravik fra pre-aksepterte løsninger skal angis og  dokumenteres. 
Der hvor det er fravik fra TEK/VTEK-97, henvises til bestemmelser i Brannforebyggende forskrift. 
Dersom fravik ikke oppfyller krav i BF-85, må fravik vurderes og evt. kompenseres med tiltak eller 
utbedres. 
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Det fremkommer ikke av lovdata pr. august 2021 at det forefinnes særskilte vedtekter vedrørende 
branntekniske tiltak for Tønsberg  kommune som hensyntas i rapporten. 
 
 

4. BRANNOBJEKTET 
 

Bygningene 
Det er tre frittliggende bygninger på eiendommen: 
- Flykafeen. Gjestegård/kafebygning i to etasjer (Åshaugveien 155). Gjestegården er oppført ca. 
1975 etter totalskade ved brann. Bygningen er i ettertid ombygget noe. Bygningen er tilbygd med 
kjølerom/fryserom mot vest etter 2015. Tilbygget erstattet midlertidige kjøleroms-
/fryseromskontainere. Tilbygget er p.t. ikke omsøkt og godkjent. 
- Motell i to etasjer med utleie av 8 overnattingsrom (Åshaugveien 153B). Motellet er en eldre 
bygning som er ombygd  flere ganger. 
- Trafobygningen (Lede AS) er frittliggende i avstand >> 8 m fra annen bebyggelse. Denne 
bygningen omtales derfor ikke videre i rapporten. 
 
Bygningene har følgende anvendelse og areal: 

 
Bygning 
 

 
Etasje 

 
Areal (BTA) 

 
Anvendelse 

Gjestegård (kafebygning) U.etg 255 m2 
 
 

42 m2 

Forsamlingslokale, 
toalettavdeling, tekniske rom og 
lager. 
Tilbygg - Lager/garasje 

1.etg 323 m2 
  57 m2 

Kafe/selskapslokaler. Kjøkken. 
Tilbygg - Lager m/kjølerom og 
fryserom. 

Sum 677 m2 Grunnflate gjestegård 380 m2 
Motell 1.etasje  125 m2 4 utleierom m/separate bad. 

Fellesrom. Rømningskorridor. 
 2.etasje  95 m2 4 utleierom m/separate bad. 

Rømningskorridor med utgang 
til utvendig trapp. 

 Sum    220 m2 Grunnflate motell 125 m2 
Arealene er beregnet utfra tegninger og er veiledende. 
 
Brannenergi 
Det legges til grunn for prosjekteringen spesifikk brannbelastning  50 MJ/m2 < Qs < 400 MJ/m2 i alle 
bygningene. 
 
Bygningsmessig utforming                                                                                                                                        
- Gjestegård/kafebygning. 
Bygningen er oppført i murte konstruksjoner i underetasje med innvendige skillevegger dels 
lettvegger i bindingsverk og platekledninger, dels innvendige vegger oppført i murverk. Etasjeskillet 
er i lecaplank/ytongelementer. 1.etasje vegger og takkonstruksjonen er oppført i 
bindingsverk/trekonstruksjoner.  
Det er åpen trappeforbindelse mellom etasjene. Det er kun installert en branndetektor sentralt i 
publikumsarealet i kafeen i 1.etg  i en kombinert innbrudds-/brannalarm.  
Tilbygget mot sørvest er oppført i 2 etasjer med murte blokker i deler av veggene i 1.etasje. For 
øvrig er vegg, tak og etasjeskille oppført i trekonstruksjoner. Kjøle- og fryserommene er utført med 
sandwich skumelementer med stålplatekledning. 
-   Motellet. 
Bygningen er en eldre bygning som er oppgradert flere ganger. Den er oppført i bærende 
trekonstruksjoner med plate på mark. Etasjeskille og takkonstruksjon i trebjelkelag. Det er montert 
heldekkende brannalarmanlegg hvor alle overnattingsrom og rømningsveier er detektert. 
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Bruk av bygningen – personbelastning/ forutsetninger                                                                                                                   
Eiendommen drives som en næringseiendom med kafedrift, catering og utleie av møtelokaler og 
overnatting. Eier av eiendommen driver denne næringsvirksomheten i egen regi gjennom 
selskapet Flykafeen Gjestegård AS. Det legges til grunn følgende personbelastning; 
- Kafebygning/gjestegård 2.etg avd. sør-øst (120 m2) – 110 personer 
- Kafebygning/gjestegård 2.etg avd. nord-vest (100 m2) – 90 personer 
- Kafebygning/gjestegård Konferanserom 1.etasje (95 m2) – 75 personer 
Det forutsettes følgende for bruk av bygningen; 
- Det er ikke frityrsteking på kjøkkenet.   
- Det benyttes ikke gass på kjøkkenet. 
- Det skal ikke foregå varme arbeider eller sveising i bygget.  
- Det skal ikke oppbevares brannfarlig eller eksplosive varer i bygningen.  
Det forutsettes at det er etablert organisatoriske rutiner som påser at nevnte forutsetninger overholdes, jfr. 
brannvernlovens bestemmelser. 
 
Særskilt brannobjekt 
Brannobjektet er klassifisert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. Dette innebærer 
at objekteier og -bruker må etablere organisatoriske rutiner som dokumenterer og ivaretar 
brannsikkerheten. Organisatoriske rutiner omhandles ikke i nærværende rapport. 

 
Beredskapsmessige forhold 
Eiendommen ligger i Åshaugveien på Sem i Tønsberg  i avstand  
< 10 km til Kopstad brannstasjon ved E18 og 
< 10 km til Ollebukta brannstasjon i Tønsberg sentrum. Det forventes derfor en innsatstid på ca. 10 
min fra brannstasjon. Det er kasernerte brannmannskaper på begge brannstasjonene. Det legges 
derfor til grunn en forventning om at det kan iverksettes røykdykkerinnsats umiddelbart etter 
brannvesenets ankomst ved en brann.  

 

5. MYNDIGHETSKRAV OG  FUNKSJONSKRAV  MED KOMMENTARER 
Rapportens kapittel 5 har følgende oppbygging: 
- .Myndighetskravene er angitt i hht. krav om brannsikkerhet i plan- og bygningsloven (PBL) og og teknisk  
forskrift av 22.01.1997 (TEK-97) og VTEK/REN-97 4. utgave 2007. Myndighets kravene og evt. løsninger iht. VTEK  
er gjengitt i kursiv i etterfølgende tekst. 
-  Tilstandsvurdering. Her er vurdert løsningene i bygningene og eventuelle avvik fra referansenivået. 
-  Tiltak. Her er angitt nødvendige tiltak for å lukke de påpekte avvik. 
 

5.1  PBL §70.  Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med 
gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller 
VII. For plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI tilsvarende. 
 
Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.  
2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til 
bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.  
       Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense  
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning. 
3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og 
areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.  
 
Tilstandsvurdering 
Avstand til bebyggelse på naboeiendom > 8 m. Dette fremkommer av vedlagt situasjonskart.  
 
Bygningene forutsettes å ha lovlig plassering.  Målebrev og bygningsplassering er ikke ytterligere kontrollert.   
Tiltak for å forhindre  brannspredning mellom Gjestegården og Motellet er nærmere kommentert i kap. 5.7 TEK §7-26 
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Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. 
  
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

5.2  TEK §7-21 Dokumentasjon  

Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann, er i utgangspunktet dokumentert ved at byggverket utføres i  
samsvar med pre-aksepterte løsninger og veiledning til forskriften, VTEK/REN-97 4.utgave 2007. 

 
 

5.3  TEK §7-22 Risikoklasser og Brannklasser 

 
Arealene klassifiseres følgende mht. risikoklasse RKL iht. TEK§7-22 tabell 2 og 3:  
 

      
Etasje 

 
Funksjon 

 
Risikoklasse 

 
Brannklasse 

Gjestegård/ 
kafebygning 

1.etasje Forsamlingslokale. 
Tekniske rom /lager  

RKL 5 
De deler av bygningen 
som ikke er tilgjengelig 
for publikum RKL 2 

BKL 1 

2.etasje Kafe/selskapslokaler 
Kjøkken og kjøle- 

fryseromsavd. 

RKL 5 
 

RKL 2 

BKL 1 

Motell 1.etasje Overnattingsbygg RKL 6 BKL 1 
2.etasje Overnattingsbygg RKL 6 BKL 1 

 
Tilstandsvurdering 
Bygning - Gjestegård. 
Bygningen er i to etasjer. VTEK tillater å oppføre bygning i BKL 1 med inntil 800 m2 i hver etasje i RKL 5. Løsningen  
er iht. pre-akseptert løsning iht. VTEK-07.  
 
Bygning - Motell 
Bygningen er i to etasjer. VTEK tillater å oppføre bygning i BKL 1 med inntil 300 m2 i hver etasje i RKL 6. Løsningen  
er iht. pre-akseptert løsning iht. VTEK-07.  
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 
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5.4  TEK §7-23  Bæreevne og stabilitet ved brann 

Byggverk i brannklasse BKL 1  skal bevare sin stabilitet og bæreevne i minimum den tid som er nødvendig for å rømme  
og redde personer i byggverket.  
Brannmotstand til bærende bygningsdeler  utføres i samsvar med  § 7-23 Tabell 1: Bærende bygningsdelers  
brannmotstand avhengig av brannklasse.  

 
 

Bygningsdel 

 

Brannklasse BKL 1 

Bærende hovedsystem R30/D-s2,d0 (B30) 
Sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskillere 
og takkonstruksjoner som ikke er del av 
hovedbæresystem eller stabiliserende 

R30/D-s2,d0 (B30) 

Trappeløp - 
 

Jfr. VTEK-07, §7-23 kan i bygning uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, takkonstruksjonen oppføres uten 
brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for bygningens stabilitet i rømningsfasen, og følgende 
kriterium er til stede:                                                         

- takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med kledning K10/B-s1,d0 eller  

- takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med branncellebegrensende konstruksjon                

 
Tilstandsvurdering 
- Generelt begge bygninger 
Byggverk i brannklasse BKL 1 skal bevare sin stabilitet og bæreevne i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og 
redde personer i byggverket. Brannteknisk dimensjonering hører med som en del av de statiske beregningene for et 
byggverk. Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av statiske forhold i tilstandsvurderingen.   
 
I henhold til  § 7-23 Tabell 1: Bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse, 
bestemmes bærende bygningsdelers brannmotstand ut fra BKL 1:                                                                     
- Bærende hovedsystem                                               R30/D-s2,d0 (B30)                                                                                                                     
- Sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller      R30/D-s2,d0 (B30)                                                   
 
Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere 
brannmotstand.  
 
- Bygning  - Gjestegård. 
Etasjeskillere/dekke over underetasje er  i  leca- eller ytongelementer. Etasjeskillet har opplagring på understøttede murte 
vegger. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning, dimensjoner  og overdekning av armeringsjern. 
Erfaringsmessig vil  imidlertid slike konstruksjoner tilfredsstille R30.  
Takkonstruksjonen har bærende limtredragere og trebjelker opplagret på bærende trekonstruksjoner i vegger/søyler. 
Takkonstruksjonen er platekledd i underkant dvs. det er himlingsplater. Det er da ikke krav til brannmotstand på selve 
bærekonstruksjonen i taket i BKL 1.  
Selve takkonstruksjonen skal da være iht. VTEK-97. 
 
- Bygning -. Motell 
Bygningen har bæresystem i trekonstruksjoner inkl. søyler/dragere  og bærende vegger.  
Vegger er innvendig platekledd med gipsplatekledninger. Etasjeskillet  og takkonstruksjonen er trebjelkelag, underkledd med 
gipsplatekledning i sin helhet. Dette tilfredsstiller erfaringsmessig R30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert med 
fastholdt isolasjon etc. 
Det er ikke krav til brannmotstand på selve bærekonstruksjonen i taket i BKL 1 med slik underkledning. Selve 
takkonstruksjonen skal da være iht. VTEK-97. 
 



     
                                                                                                               

 
 
Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               8 av 26 

Brannmotstand på bærekonstruksjonene er implisitt også delvis  vurdert i kap. 5.5 TEK §7-24  under branncellebegrensende 
konstruksjoners brannmotstand. 
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

5.5  TEK §7-24  Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk 

Del 1. Materialer og produkters egenskaper ved brann 
Overflater og kledninger skal tilfredsstille egenskaper iht. §11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for  
risikoklasse 1-5.  

Overflater og kledninger 

 

Brannklasse 

BKL 1 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei  
Overflater vegg og tak i brannceller < 200 m2 D-s2,d0(In2) 
Overflater vegg og tak i brannceller > 200 m2 D-s2,d0(In2) 
Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0(In1) 
Overflater i brannceller som er rømningsvei  
Overflater på vegger og himling/tak B-s1,d0(In1) 
Overflater på gulv Dfl-s1 (G) 
Utvendige overflater  

Overflater på ytterkledning D-s3,d0(Ut2) 
Taktekking Broof(BW) (Ta) 
Kledninger   
Kledninger i brannceller < 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 
Kledninger i brannceller > 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 
Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/ B-s1,d0  (K1) 
Kledning i sjakter og hulrom K10/ B-s1,d0  (K1) 

 
Overflater og kledninger skal tilfredsstille egenskaper iht. §11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger  
for risikoklasse 6. 

Overflater og kledninger 

 

Brannklasse 

BKL 1 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei  
Overflater vegg og tak i brannceller < 200 m2 D-s2,d0(In2) 
Overflater vegg og tak i brannceller > 200 m2 D-s2,d0(In2) 
Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0(In1) 
Overflater i brannceller som er rømningsvei  
Overflater på vegger og himling/tak B-s1,d0(In1) 
Overflater på gulv Dfl-s1 (G) 
Utvendige overflater  

Overflater på ytterkledning D-s3,d0(Ut2) 
Taktekking Broof(BW) (Ta) 
Kledninger   
Kledninger i brannceller < 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 
Kledninger i brannceller > 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 
Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/ B-s1,d0  (K1) 
Kledning i sjakter og hulrom K10/ B-s1,d0  (K1) 
 
 

Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til økt risiko for brannspredning i en bygning. Isolasjon må derfor tilfredsstille klasse 
A2-s1,d0. 

 
Kommentar: 
Det er opplyst å kun være benyttet ubrennbar mineralull isolasjon i konstruksjonene.  
Overflatene i rømningsveier  er gipsplatekledninger. Dette er tilfredsstillende overflater.  Utvendig kledning er trepanel. 
Utvendig overflate tilfredsstiller krav til D-s3,d0 (Ut2). 
 
Taktekking skal tilfredsstille B-s3,d0. Tekkematerialet er betongstein  og papptekking. Papptekkingen er ikke dokumentert. 
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Betongstein tilfredsstiller  kravet i pre-akseptert løsning. 
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. Ved omtekking må tekkematerialet 
dokumenteres. 

Del 2. Brannspredning og røykspredning i byggverk 

Branncellebegrensende konstruksjoner må ha brannmotstand iht. nedenstående tabell: 
 
Krav til brannmotstand fastsettes iht. nedenstående tabell: 
§ 7-24 tabell 3  Brannmotstand til skillende konstruksjoner 

 
 
Skillende konstruksjoner 
 

 
Brannklasse BKL 1 

Branncellebegrensende konstruksjon EI 30/D-s2,d0 (B30) 
Bygningsdel som omslutter trapperom, heissjakt, 
og installasjoner over flere plan 

EI 30/D-s2,d0 (B30) 

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller 
varmluftsaggregat for flytende og gassformig 
brensel med innfyrt effekt P>100 kW 

EI 60/A2-s1,d0 (A60) 

 
§ 7-24  tabell 4:  Brannmotstand til dør til og i rømningsvei. 

 
Dørplassering 
 

 
Brannklasse 

BKL 1 
Branncelle – branncelle EI 30-CS 
Branncelle – trapperom Tr1 EI 30-CS 

 
 
Tilstandsvurdering 
Det vises til prinsippskisser vedlagt som viser branncelleinndeling av bygningen. Branncelleinndeling (forskjellig bruk  
eller ulik brannbelastning) forutsettes følgende som vist i vedlegg.                                                

Iht. VTEK-07, §7-24 tabell 3 skal branncellebegrensende  konstruksjoner i BKL 1  tilfredsstille EI 30/D-s2,d0 (B30). Generelt 
må alle hull og åpninger i branncellebegrensende konstruksjoner tettes til EI-30.  

I kafebygningen er det åpent over to plan. Det er åpen trapp. Dette er i utgangspunktet et avvik fra VTEK, men i 1.etasje er 
trapperommet avgrenset med branncellebegrensende konstruksjoner slik at kun toalettavdelingen inngår i samme branncelle 
som trapperommet. Det vurderes derfor at dette fraviket kan videreføres.  

I motellbygningen er forutsatt rømning fra overnattingsrom til korridor med alternative rømningsretninger. I 1.etasje inngår et 
lite oppholdsrom i rømningskorridor mot syd, areal ca. 20 m2. Dette er i utgangspunktet avvik fra VTEK. I 1.etasje er det 
mulighet for vindusrømning. Dette ville vært en tilfredsstillende løsning i RKL 4 (bolig). Det vurderes derfor at løsningen kan 
videreføres.  

 

1. BRANNMOTSTAND I ETASJESKILLERE 
Etasjeskillere skal  tilfredsstille  EI-30. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning og  dimensjoner. Det vises til 
byggdetaljblad 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere. Etasjeskillene må kontrolleres for åpne gjennomføringer ved rør- 
ventilasjonskanaler eller kabler gjennom etasjeskillet.  
 
-Kafebygning/Gjestegård. 
Etasjeskillere/dekke over underetasje er  i  leca- eller ytongelementer. De har opplagring på understøttede murte vegger. 
Erfaringsmessig vil  denne dekkekonstruksjonen tilfredsstille EI-30.  
Tilbygget har etasjeskille av I-bjelker, underkledd med OSB-plater. Det er opplyst om isolasjon i bjelkelaget. Etasjeskillet må 
oppgraderes med platekledning i underkant (himling i lager/garasje). 
 
-Motellbygning 
Etasjeskillet  og takkonstruksjonen er trebjelkelag, underkledd med gipsplatekledning i sin helhet. Dette tilfredsstiller 
erfaringsmessig EI-30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert med hensyn til bl.a. fastholdt isolasjon etc. 
  

2. BRANNMOTSTAND BRANNCELLEBEGRENSENDE VEGGER 
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Branncellebegrensende vegger skal  tilfredsstille  EI-30. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning og 
dimensjoner  hvor disse er bærende. Det vises til byggdetaljblad 520.322 Brannmotstand for vegger.  

Veggene må kontrolleres for åpne gjennomføringer ved rør- ventilasjonskanaler eller kabler gjennom.  
 
- Kafebygning/Gjestegård. 
Deler av vegger i underetasje er murte vegger. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning, dimensjoner  og 
overdekning av armeringsjern. Erfaringsmessig vil  imidlertid disse veggene tilfredsstille EI-30.  
Branncellebegrensende vegger i bindingsverk med platekledning må dokumenteres og evt. utbedres iht. NBI 520.322. 
Tilbygget forutsettes å ha enkelte veggelementer i EI-30 for å redusere horisontal og vertilkal brannspredning. De 
branncellebegrensende veggelementer i tilbygget må oppgraderes til EI-30. 
 
- Motellbygning. 
Branncellebegrensende vegger er isolert og innvendig platekledd med gipsplatekledninger på hver side. Dette tilfredsstiller 
erfaringsmessig EI-30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert i sin helhet. 
 

 
3. BRANNSPREDNING I FASADEN – VERTIKALT 

Brannspredning i fasaden mellom ulike brannceller i ulike plan forebygges i eksisterende bygning ved hjelp av  
kjølesone mellom vinduer som er plassert over hverandre.   
 
- Kafebygning/Gjestegård. 
Kjølesonen mellom vinduer i  fasaden mellom 1. og 2.etasje har høyde > 1,2 m.  Jfr. byggdetaljblad  «520.310 
Brannspredning via fasader», pkt. 421;  Det anbefales minst 1,2 m vertikal avstand mellom uklassifiserte vinduer, så fremt 
vinduene ikke har høyde Hv >1,8 m, eller etasjehøyden Hetg > 3,0 m. Da må vurderes tilleggstiltak. Løsningen vurderes 
derfor å være iht. VTEK. 
 
- Motellbygning. 
Kjølesonen mellom vinduer i  fasaden mellom 1. og 2.etasje har høyde > 1,2 m.  Jfr. byggdetaljblad  «520.310 
Brannspredning via fasader», pkt. 421;  Det anbefales minst 1,2 m vertikal avstand mellom uklassifiserte vinduer, så fremt 
vinduene ikke har høyde Hv >1,8 m, eller etasjehøyden Hetg > 3,0 m. Da må vurderes tilleggstiltak. Løsningen vurderes 
derfor å være iht. VTEK. 
 
 

4. BRANNSPREDNING I FASADEN - HORISONTALT 
Brannspredning via fasaden i horisontalplanet (innvendige hjørner) er vurdert for innvendig hjørne mellom tilbygg og 
vestfasade på kafebygning/gjestegård i 1.etasje.  Det forutsettes at vegg i tilbygg 1.etasje  utføres EI-30 mellom 
eksisterende veggliv og leddport. Det er avstand i innvendig hjørne ca. 4,8 m fra uklassifisert leddport frem til utgang 
fra trapperom i 1.etasje. Dette vurderes tilfredsstillende.   
 
Tiltak 
Det vises til prinsippskisser vedlagt som viser branncelleinndeling av bygningen. Branncelleinndeling (forskjellig bruk  
eller ulik brannbelastning) forutsettes som vist i vedlegg.      
 

I kafebygning/gjestegård forutsettes å oppgradere etasjeskille og veggelementer i tilbygg 1.etasje til EI-30.             

 

Del 3.  Brannseksjoner 

Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering er iht. §11-7 Tabell 1: Størrelse på brannseksjon 

 

Spesifikk 

brannenergi 

Qs (MJ/m2) 

 

Største bruttoareal (m2) pr. etasje uten seksjonering 

Normalt Med brann-
alarm 

Med sprinkler-
anlegg 

Med brann-
ventilasjon 

> 400 MJ/m2 800 1200 5000 Uegnet 
50-400 MJ/m2 1200 1800 10000 4000 
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< 50 MJ/m2 1800 2700 Ubegrenset 10000 

Med brannalarm mener en i denne sammenheng anlegg i kategori 2 som gir direkte varsling til brannvesen. 
 
 
Tilstandsvurdering 
Bygningen er ikke seksjonert.  Bygningene har grunnflate hhv. 380 og 125 m2. Dimensjonerende brannenergi i bygningene 
er  50 MJ/m2 < Qs < 400 MJ/m2.  
Det tillates da useksjonert areal på inntil 1200 m2.  Det er ikke krav til seksjonering med de aktuelle forutsetninger. 
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

Del 4. Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at 
brann og røyk sprer seg. 
Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon 
opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å 
opprettholde installasjonens funksjon.  
Gjennomføring i brannklassifiserte bygningskonstruksjoner må kontrolleres og utføres med sertifiserte tetteløsninger. 
Branntettinger dokumenteres. 
- Ventilasjonsanlegg 
Ventilasjonsanlegg må utføres i klass A2-s1,d0(ubrennbare materialer). Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med 
brannmotstand EI-15/A2-s1,d0 dersom de ikke ligger i branncellebegrensende sjakt. 
- Vann- og avløpsrør 
Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand tilsvarende bygningskonstruksjonen 
den føres gjennom.  
- Elektriske Installasjoner 
Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre 

- kablene representerer liten brannenergi (< 50 MJ/lm hulrom) eller 
- kablene har branncellebegrensende føringsvei (branncellebegrensende sjakt eller himling) eller 
- hulrommet er sprinklet. 
Kabler som utgjør liten brannenergi < 50 MJ/lm hulrom kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. 
- Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon ved brann må sikres ved 
- beskyttelse med automatisk slokkeanlegg eller  
- kabler legges i innstøpte rør med overdekning min 30 mm, eller 
- det benyttes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning i minst 30 min i BKL 1. 

 
Tilstandsvurdering 
Gjennomføringer av rør og kanaler, samt el. kabler i branncellebegrensende konstruksjoner må kontrolleres nærmere. Det er 
flere steder påpekt mangelfulle gjennomføringer  i forhold til at gjennomføringene skal tilfredsstille EI-30 i branncelle-
begrensende konstruksjoner. 
 
Tiltak 
- Gjennomføringer av rør, ventilasjonskanaler og kabler i branncellebegrensende konstruksjoner kontrolleres nærmere og 
dokumenteres. Mangelfulle gjennomføringer utbedres med godkjente/sertifiserte  løsninger.  Alle gjennomføringer i 
brannklassifiserte  konstruksjoner skal utføres  fagmessig av kvalifisert foretak.   
 
- El.anlegget må kontrolleres og dokumenteres systematisk.  
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5.6  TEK §7-25  Tilrettelegging for slokking av brann 

Byggverk i risikoklasse 5 og 6 må ha egnet brannslange som rekker inn i alle rom.  
Slokkeutstyr merkes. 
 
Tilstandsvurdering 
Det er montert brannslange i hver etasje i både kafebygning/gjestegård og i Motellbygningen.  
Det er supplert med håndslokkere.  
Det er montert CO2 apparat og brannteppe på kjøkken. 
Slokkeutstyr er merket. 
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

 
 

5.7  TEK §7-26  Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke 
kan føre til urimelig store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser.  
Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggeverk, med mindre byggverket er utført slik at spredning av 
brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.  
Når avstand mellom byggverk med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m er mindre enn 8,0 m, må de atskilles med 
brannvegg. 
 
Tilstandsvurdering 
Bygningene er eksisterende bygninger og forutsettes å ha en godkjent plassering. Kafebygning/gjestegård har avstand 
ca. 8,65 m til Motellbygning.  
 
Tiltak 
Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

 

5.8  TEK §7-27 Rømning av personer 

 
1. Generelle krav 
Bygningen skal utformes og utføres for rask og sikker rømning.  
Tilgjengelig rømningstid  =  Nødvendig rømningstid + sikkerhetsmargin 
 
I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke forekomme temperaturer, 
røykgasskonsentrasjoner  eller andre forhold som hindrer rømning. I tiden som beregnes som  nødvendig for rømning, 
medregnes tid for oppdagelse av brann (deteksjonstid), tid for reaksjon på at brann er oppstått (reaksjonstid) og tid for 
mennesker til å forflytte seg til sikkert sted (forflytningstid). 
 
2. Tiltak for å påvirke rømningstider                                                                                         
Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse RKL 5 og RKL 6  skal ha installert brannalarmanlegg. I dette tilfellet 
brannalarmkategori 2. 
 
Det må installeres ledesystem i rømningsveier og i store uoversiktlige brannceller. Dette skal omfatte markeringsskilt, 
henvisningsskilt og evt. ledelys. 
 
3. Utgang fra branncelle  
Fra branncelle skal det være minst en utgang til: 
- sikkert sted eller  
- rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til forskjellige rømningsveier eller sikre steder. 
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Følgende krav stilles mht. utgang fra branncelle: 
- maksimal lengde på fluktvei i branncelle til nærmeste utgang i risikoklasse RKL 6 er 25 m,og 30 m i RKL 5. 
- dør til rømningsvei skal ha fri  bredde min. 0,9  m (min. 10M) i RKL 2 og 1,2 m (min. 13M) i RKL 5 og 6. 
- samlet fri bredde skal være min 1 cm/person. Utgangene skal være hensiktsmessig fordelt i lokalet 
- dør i rømningsretning må slå ut i rømningsretning.  
- dør i utgang til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. 
 
4. Rømningsvei 
- fri bredde i rømningsvei inkl. dører  må være min. 1 cm/person. I  risikoklasse RKL 5 og 6  skal rømningsvei være minst 1,2 
m, og  
 - Det må tilrettelegges fluktveier innenfor branncellen det rømmes fra.  Innredningen i en branncelle må ikke  
 vanskeliggjøre rømning. 
 
 
Tilstandsvurdering 
 
KAFEBYGNING/GJESTEGÅRD. 
Bygningen  er utstyrt med kun en branndetektor sentralt plassert i 2.etg i publikumsarealet. Dette er en kombinert innbrudds- 
og brannalarm med alarmoverføring til alarmselskap. Dette er et avvik fra VTEK-97.  
Branntekniske installasjoner må være tydelig merket. Bygningen skal utrustes med ledesystem. Rømningsveier skal ha god 
belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Utganger må ha markeringsskilt.  

 
Figur 1 – kafe åpen for publikum i 2.etg. Areal ca. 120 m2. 
 
Kafelokalet har i dag  to rømningsdører direkte til det fri, plassert i hver ende av dette lokalet i 1.etasje (figur 1), 
hovedinngangen til Gjestegården i 1.etasje og mot syd. Utgangene har hver bredde 87 cm (netto). Det er foldevegg mot 
nordre del av kafelokalet slik at lokalet kan avdeles som vist på figur 1.                       
Lokalet har areal ca. 120 m2. Det er innredet med faste sitteplasser. Med de nevnte tiltak kan tillates inntil 110 personer i 
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denne delen av lokalet. Rent praktisk vil det være vanskelig å møblere med faste sitteplasser for et så stort antall personer, 
men tatt i betraktning samtidighet med personer i kø foran serveringsdisken vurderes dette å være et realistisk persontall. 
Samlet rømningsbredde 175 cm fordelt på to utganger vurderes tilfredsstillende. I tillegg er det mulighet for utgang via trapp 
til 1.etasje. Beslagsløsning må utbedres. 
 

 
 
Figur 2 – selskapslokale/møtelokale i 2.etg. Areal ca. 100 m2. 
 
Selskapslokalet har i dag to utganger; en dør til direkte til det fri mot øst (bredde netto 87 cm) og en utgang til kafeområdet 
via skyvedør som normalt står åpen. Selskapslokalet har i tillegg en foldevegg mot syd som kan lukkes og avgrense lokalet 
mot kafeen. Normalt står foldedøren i åpen stilling (men kan lukkes). Rømningsveiene for denne delen av gjestegården er 
samlet 175 cm og vurderes tilfredsstillende med et persontall inntil 90 personer i selskapslokalet. 
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Figur 3. Forsamlingslokale/møtelokale i 1.etasje. 
 
Møtelokalet i underetasje har en rømningsvei direkte ut til det fri. Denne utgangen har effektiv  bredde 87 cm. I tillegg er det 
utgang via trapperom med rømningsbredde 87 cm.   
                      
Lokalet har areal ca. 95 m2. Det legges til grunn maksimalt  75 personer tilstede samtidig i dette lokalet. Merking og 
beslagsløsning må utbedres. 
 
MOTELLBYGNING 
Bygningen  er utstyrt med automatisk brannalarmanlegg med deteksjon av alle rom. Det er alarmoverføring til brannvesenet. 
 
I 1.etasje er det rømning til rømningskorridor med tosidig rømningsretning mot nord og mot syd. Det er i tillegg mulig med 
vindusrømning fra overnattingsrom i 1.etasje, selv om dette er en løsning som ikke er iht. VTEK i RKL 6. 
 
I 2.etasje er det rømning fra hvert overnattingsrom  til rømningskorridor med to-sidig rømningsretning. Fra rømningskorridor 
mot nord er det utgang til åpen utvendig trapp, som er skjermet for brann i 1.etasje. Mot syd er det utgang fra 
rømningskorridor til terrasse hvor det er montert åpen utvendig trapp, som er skjermet for brann i 1.etasje.  
 
Branntekniske installasjoner må være tydelig merket. Bygningen skal utrustes med  ledesystem. Rømningsveier  skal ha god 
belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Utganger må ha markeringsskilt. Deler av 
merkingen og ledesystemet er mangelfullt. 
 
 
Tiltak 
For å lukke de angitte  avvik må følgende tiltak iverksettes: 
 
- Det må installeres brannalarmanlegg i kafebygning/gjestegård. Det kan installeres optiske nettbaserte røykdetektorer jfr. 
VTEK-10, §11-12 iht. NS-EN-54 del 1-25. Det skal være både akustisk og optisk signalgivning. 
Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmeringssentral, alarmstasjon, vaktselskap eller til sted lokalt i 
byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering. Brannalarmanlegget kan 
forrigles med brannalarmanlegget i Motellbygning. 
- Dører i rømningsvei i RKL 5 og 6 utføres med godkjente beslagsløsninger som enkelt kan åpnes med en hånd. De dører 
som ikke har dette må oppgraderes. 
- Merking og ledelys må kontrolleres og oppgraderes i begge bygninger. 
 



     
                                                                                                               

 
 
Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               16 av 26 

5.9  TEK §7-28  Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må ha kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til 
bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass 
for brannvesenets biler og utstyr.  
 
Tilgjengelighet frem til bygningen 
Det er krav til kjørbar adkomst til bygget for brann- og redningsmannskaper. Oppstillingsplass bør anlegges slik at 
slangeutlegg fra brannbil ikke blir  mer enn 50 m til noen del av  bygningens fasader. 

Tilgjengelighet i bygget for brann- og redningsmannskaper  

Krav til tilgjengelighet til sjakter og hulrom via inspeksjonsluker.   

Sikring mot nedfall av bygningsdeler 

Balkonger, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler skal festes med ubrennbare festemidler for å hindre nedfall 
som kan skade rednings- og slokkemannskaper. Balkonger, svalganger og lignende utkragede bygningsdeler skal forankres 
i bygningens hovedbæresystem.     

Vannforsyning til brannslokking 

Krav til brannkum maks. 50 m fra inngang til hovedangrepsvei. Brannkummer med maks 50 m slangeutlegg for å dekke alle 
deler av fasaden. Krav til slokkevannsmengde min. 50 l/s fordelt på minst to uttak. 

Merking 

Merking av branntekniske installasjoner, slokke- og redningsmateriell, brannalarmsentral. Ved hovedinngang/ hoved 
angrepsvei skal plasseres en  oversiktsplan som viser brannvegger, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske 
installasjoner og oversikt over ansvarlig leder for brannvernet. 
 
Tilstandsvurdering 
Hovedangrepsvei defineres ved hovedinngang i 2.etasje i Kafebygning/Gjestegård. Her foreslås plassert brannalarmtablå, 
evt. slave for brannalarmtablå i Motellbygning, samt orienteringsplan som inneholder nødvendig informasjon om 
branntekniske installasjoner. 
 
Det er god kjøreadkomst frem til eiendommen på  offentlig vei. Det er kjøreadkomst på 3 fasader av Kafebygning/Gjestegård 
og Motellbygningen. Vestfasadene har ikke kjøreadkomst da det er plenarealer her. Det er tilgjengelighet her for 
brannvesenet med stigemateriell. Kjøreadkomst og tilgjengelighet  er dokumentert på vedlagte situasjonskart, vedlegg 1 og 
vedlegg 8. 
Slokkevannskapasiteten  er ikke dokumentert. Det vises til vannledningskart påtegnet brannkummer, vedlegg. Det er 
avstand  ca. 160 m i luftlinje til nærmeste brannkum nord for gjestegården. Det påregnes at brannvesenet medbringer 
slokkevann og vanntankbil i førsteinnsats.  Kjøreadkomst og tilgjengelighet  er dokumentert på vedlagte situasjonskart 
påtegnet brannkummer. 
 
Tiltak 
- Merking av branntekniske installasjoner  må ajourføres.  
- Rømnings-/orienteringsplan må etableres. 
 

6. RISIKOVURDERING 
Analyseobjektet er en næringsvirksomhet med publikumsbesøk og overnatting. Det påhviler derfor objekteier å 
utarbeide en risikovurdering for objektet  jfr. Brannforebyggende forskrift.  
Risikovurderingen kan omfatte bl.a følgende scenarier 
- brann i kjøkken i Kafebygning/Gjestegård 
- bruk av levende lys i serveringslokale i Kafebygning/Gjestegård 
- brann i Motellbygning i overnattingsrom i 1.etg og i 2.etg. 
Risikovurderingen skal også avdekke unormal eller sterkt varierende risko og evt. sikringstiltak knyttet til dette. 
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7. TILTAK 
Utfra foranstående vurdering legges foreløpig til grunn følgende tiltak : 
 
Nr Tiltak generelt (både Åshaugveien 153 og 155) Oppfølging 
1. Det etableres dokumenterte organisatoriske rutiner for drift 

av eiendommen. 
Epost fra oppdragsgiver 05.01.2022 som 
bekrefter organisatoriske rutiner. 
 

2. Risikovurdering iht. kap. 6 utarbeides i samarbeid med 
bruker 

Epost fra oppdragsgiver 21.10.2021. 
Vedlagt kartlegging av risiko og 
risikovurdering, skjema (3s.). 
 

3. Det etableres serviceavtaler for slokkeutstyr, ledesystem 
og brannalarmanlegg. 

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 
Opplysninger og bekreftelse på 
serviceavtaler; 
- Brannalarmanlegg – Autronica AS 
- Slokkeutstyr – Jacmar AS 
- Merking – Firedot AS 
 

4. Brannalarmanlegg kontrolleres og evt. oppgraderes. 
Rømnings- og orienteringsplaner må etableres ved 
hovedangrepsvei. 
Det må etableres nøkkelsafe ved hovedangrepsvei 
dersom det inngås avtale med 110-sentralen. 

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 
Utvidelse av brannalarmanlegg. Beskrivelse 
av planlagt oppgradering m/skisse. 
 
Rømnings- og orienteringsplaner montert ved 
hovedangrepsvei. 
 

5. Ledelys/nødlys/merking rømningsveier 
kontrolleres/oppgraderes. 

E-post fra oppdragsgiver 21.10.2021. 
Vedlagt vedlikeholdsrapport for manuelt 
slokkeutstyr, samt kontroll av merking av 
branntekniske installasjoner.  
Utført av Nerpuz AS, rapport datert 
14.09.2021. 

6. Kontroll av elektrisk anlegg. 
 

Det er utarbeidet tilstandsrapport for el-
anlegget (avviksrapport). Datert 29.12.2021. 
Avvikene er bekreftet lukket. 
 
El.tilsyn fra Lede AS. Opplyst at tilsyn er utført 
25.11.2021. Avsluttet 05.01.2022. 

 
 
Nr Tiltak Åshaugveien 153 (Motell) Oppfølging 
7. Branncellebegrensende dører i rømningskorridor 1.etg 

oppgraderes til EI-30 (Bod, Vaskerom og Teknisk) 
Bestilt, men ikke bekreftet montert. 

 
 
Nr Tiltak Åshaugveien 155 (Kafebygning) Oppfølging 
8. Etasjeskille og branncellebegrensende vegger i tilbygg 

dokumenteres evt. oppgraderes til EI-30 jfr. 
branntegninger. 

Bekreftet i epost fra oppdragsgiver 
17.12.2021. Vegger tilfredsstiller krav til EI-30 
(B30).  
Dekke over lager er opplyst oppført med I-
bjelker (H= 30 cm), isolert med mineralull 30 
cm, gulvspon m/vinylbelegg over og 
underkledd med 15 mm finerplate innfestet i I-
bjelkene. Dekket er ikke dokumentert til EI-30 
(B30) og må evt. oppgraderes med 15 mm 
branngips i underkant for å oppnå EI-30 
(B30).  
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9. Branncellebegrensende konstruksjoner inkl. 
gjennomføringer må kontrolleres. 

Opplyst pr. tlf. fra oppdragsgiver; 
- Dør i Å155 1.etasje mellom kontor og hall 

er skiftet til EI-30 m/dørpumpe. 
- Dør i Å155 1.etasje mellom forsamlings-

lokale og hall er oppgradert m/dørpumpe. 
 

10. Det etableres brannalarmanlegg (alt. røykvarslere som 
beskrevet) som dekker begge etasjer. Akustisk og optisk 
varsling.  

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 
Utvidelse av brannalarmanlegg. Beskrivelse 
av planlagt oppgradering m/skisse fra 
Autronica AS.  
Avventer test skjema fra ferdigmontering. 
 

11. Beslagsløsninger på rømningsdører må kontrolleres og 
evt. oppgraderes 
 

Opplyst på tlf at det er montert dørvrider på 
innsiden på hovedadkomstdør 2.etg. 
 

 

 

8. REFERANSER 
- Plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77 sist endret med virkning fra 01.01.2008, 
- Teknisk forskrift 1997 (TEK-97). 
- Byggeforskrift av 1985 m/veiledning 
- Veiledning om tekniske krav til byggverk VTEK-07,  4.utgave. 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. 
- HO-2/98 Brannalarm FG reglene og offentlige regler – utgitt av Statens bygningstekniske etat 
- Lyskultur publikasjon nr. 7 Nød- og ledesystem. 
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NEK 400:2002-12-20.  
- Byggforvaltningsblad 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse – nivå 1.  
- Byggdetaljblad 520.310 Brannspredning via fasader 
- Byggdetaljblad 520.321 Brannmotstand for etasjeskiller 
- Byggdetaljblad 520.322 Brannmotstand for vegger 
- Byggdetaljblad 520.342 Gjennomføringer i brannskiller 

 
 
 

9. VEDLEGG 
Branntekniske prinsipptegninger (ikke målestokk) som viser branncellebegrensende funksjoner, rømningsveier og 
forslag til plassering av slokkeutstyr: 

 

Vedlegg Tegning   Dato Rev. Rev.dato Kommentar 
1 Situasjonskart  19.03.2014 A 27.09.2021  

2 
Branntegning - Gjestegård 
Åshaugveien 155 - plan 1.etasje 

 
19.03.2014 A 

 
27.09.2021 

 
3 

Branntegning - Gjestegård 
Åshaugveien 155 - plan 2.etasje 

 
19.03.2014 A 

 
27.09.2021   

4 
Gjestegård - Åshaugveien 155 – 
fasader sør og øst. 

19.03.2021 
 

 
 Til orientering 

5 
Gjestegård - Åshaugveien 155 – 
fasader nord og vest. 

19.03.2021 
    

 
Til orientering 

6 
Branntegning – Motell 
Åshaugveien 153B - plan 1 og 2 etg 

 
19.03.2014 A 27.09.2021 

 
 

7 Motell. Åshaugveien 153B - fasader    Til orientering 
8 Brannkummer  19.03.2014    
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Vedlegg  1 
Situasjonsplan 

(ikke målestokk) 
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Vedlegg 2  
Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Plan 1.etasje  

 



     
                                                                                                               

 
 
Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               21 av 26 

Vedlegg 3 
Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Plan 2.etasje 
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Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Fasader sør og øst. Til orientering. 
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Vedlegg 5 
Kafebygning/gjestegård . Åshaugveien 155. Fasader nord og vest. Til orientering. 
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Vedlegg 6 
Motellbygning. Åshaugveien 153B. Plan 1. og 2.etasje. 
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Vedlegg 7 
Motellbygning. Åshaugveien 153B. Fasader. Til orientering. 
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Vedlegg 8 
Brannkummer 

 

 



Skrevet ut av Pål-Even Cudrio / 05.01.2022 12:36

AVVIKSOVERSIKT
0 ÅPNE AVVIK REGISTRERT

TG3 - Store eller alvorlige avvik-utbedres umiddelbart: 0
TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned: 27
TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger: 28
TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak: 6

Internkontroll 36147 INTERNKONTROLL 2021

1.  Avvik ID: RQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Skapet kan ikke låses 
Med tanke på at det kun er sakkyndig betjening, må skapet kunne låses 

Lukket rapport

Satt inn lås 

Anbefalt løsning

Montere lås 

Sporveien 7
Sporveien 7

3157 Barkåker



2.  Avvik ID: CQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er mangelfull. 
Kontaktorer er ikke beskrevet i kursfortegnelsen. Stigere er ikke merket med sikringsstørrelse. 

Lukket rapport

Rettet 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen 



3.  Avvik ID:
FQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Ryddig og rengjort

Avvik registrert

Metallspon på hovdedbryter 
Metallspon på hovedbryter. Kan også fjerne komponenter som ligger i bunn og støvsuge tavle. 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Støvsuge og rydde i tavle. Det bør vurderes å gjøre anlegget spenningsløst før støvsuging av
hovedbryter. 



4.  Avvik ID: XQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap 3

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Avdekking ikke festet 
Avdekking er ikke skrudd fast og sitter løst 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste avdekking 



5.  Avvik ID: HQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Knivsikringer samsvarer ikke 
Knivsikringer i kurs 2 og 4 er av ulik størrelse 

Lukket rapport

Byttet sikringer 

Anbefalt løsning

Bytte sikringer slik at det blir likt/riktig 



6.  Avvik ID: 9QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Leder ikke tilfredsstillende avsluttet 
Leder ikke tilfredsstillende avsluttet. Berøringsfare. 

Lukket rapport

Fjernet ledningstamp 

Anbefalt løsning

Fjerne leder 



7.  Avvik ID: 7QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Vern mangler merking 
Justerbare vern skal merkes med innstilt verdi. Knivsikringer bør merkes med størrelse. 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Merke vern 



8.  Avvik ID: TQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Belysningen er svak 
Belysningen i rommet er svak 

Lukket rapport

Byttet pære 

Anbefalt løsning

Bytte lampe eller montere en ekstra lampe/ledelys 



9.  Avvik ID:
3QH

Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Jord fra inntakskabel ikke tilsluttet 
Jording fra inntakskabel er ikke tilsluttet jordskinne. Ref avvik i hovedtavle, så bør jordingssystemet
kontrolleres. 

Lukket rapport

Jordet 

Anbefalt løsning

Tilkoble jording og sjekke jordingssystemet. 



10.  Avvik ID: 5QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Skrusikring mangler lokk 
Skrusikring mangler lokk 

Lukket rapport

Satt i lokk 

Anbefalt løsning

Montere lokk 



11.  Avvik ID: SQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Flere kurser har sikringstørrelser som avviker fra kursfortegnelsen. 
Flere kurser har sikringstørrelser som avviker fra kursfortegnelsen. 

Lukket rapport

Rettet med sikringer og kursfrtegnelse. 

Anbefalt løsning

Sjekke strømføringsevne på kurser som har større sikring enn beskrevet i kursfortegnelsen. 



12.  Avvik ID: GQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Dårlig lys ved sikringsskapet 
Dårlig lys ved sikringsskapet. Ingen lamper i himling 

Lukket rapport

Montert lampe 

Anbefalt løsning

Montere lampe/ledelys over tavle 



13.  Avvik ID:
KQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er ikke oppdatert. 
Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med kursbeskrivelsene.

Lukket rapport

Oppdatert 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen. 



14.  Avvik ID:
DQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Gammel hovedbryter ikke frakoblet/fjernet/plombert 
Gammel hovedbryter ikke frakoblet/fjernet/plombert 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Gammel hovedbryter må frakobles/fjernes/plomberes for å forhindre at den gamle inntakskabelen ikke
blir spenningsatt. Sikringer er fjernet i skuff. 



15.  Avvik ID: PQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Koblingsstykke ikke tilgjengelig 
Koblingsstykke ikke tilgjengelig for ettersyn siden annen kapsling er montert over skrue 

Lukket rapport

Flyttet kapsling 



16.  Avvik ID: YQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 26.10.2021 Dato lukket 25.11.2021

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Ryddig og rengjort

Avvik registrert

Skrusikringer ligger løst i skap. 
Sikringer ligger løst i skap og har ramlet ned i bakkant. Kan føre til kortslutning. 

Lukket rapport

Sikringer fjernet 
Fjernet løse sikringer 

Anbefalt løsning

Fjerne sikringer. 



17.  Avvik ID: WQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Irr i sikring 
Irr i skrusikring 

Lukket rapport

Pusset 

Anbefalt løsning

Sjekk sikring for irr. 



18.  Avvik ID:
4QH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle

Registrert
dato

29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Skap merket "kun sakkyndig betjening" 
Skap merket "kun sakkyndig betjening". Bør vurderes om det skal merkes om siden det kun er
kurssikringer og disse blir byttet av usakkyndige. 

Lukket rapport

Merket instruert 

Anbefalt løsning

Endre til instruert personell 



19.  Avvik ID: QQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Flere jordledere mangler strømpe/teip 
Flere jordledere mangler gul/grønn merking 

Lukket rapport

Satt på strømpe 

Anbefalt løsning

Sette på strømpe/teip 



20.  Avvik ID:
6QH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Hovedtavle full 
Hovedtavle er full og det er ikke mulig å få på deksler til kabelføringer. 

Lukket rapport

Fjernet noe som ikke er i bruk 

Anbefalt løsning

Det bør vurderes å oppgradere til nytt utstyr og dermed frigjøre plass. Dette vil også bedre
sikkerheten i anlegget. 



21.  Avvik ID: VQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Flere jordledere under samme klemme 
Flere jordledere under samme klemme 

Lukket rapport

Montert ny klemme 

Anbefalt løsning

Montere flere jordingsklemmer 



22.  Avvik ID: JQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Defekte skapmuffer i topp av skap 
Defekte skapmuffer i topp av skap 

Lukket rapport

Byttet 

Anbefalt løsning

Bytte skapmuffer 



23.  Avvik ID:
ZQH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Fundamentjord irret. Kobling bak deksel. 
Fundamentjord irret. Tilkobling til jordskinne er bak deksel gammel hovedsikring. Ikke mulig å
koble fra 

Lukket rapport

Pusset, og deksel er fjernet sammen med hovedbryter 



24.  Avvik ID: 8QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Toaletter

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Mangler koblingsboks. 
Mangler koblingsboks på innfelt belysning toaletter 

Lukket rapport

Montert spot kasse 

Anbefalt løsning

Sjekke alle downlight på toaletter. Montere koblingsbokser og bytte til korrekt kabling til lamper. 



25.  Avvik ID: 2QH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Nødutgang møterom kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Nødlys

Avvik registrert

Mangler ledelys utvendig 
Nødutgang mangler ledelys utvendig 

Lukket rapport

Montert 

Anbefalt løsning

Montere ledelys. Kan gå fra markeringslys på innsiden 



26.  Avvik ID: EQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjellerhall

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel tak kjellerhall 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste kabel. 



27.  Avvik ID:
LQH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Møterom kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke
dobbelisolert)

Avvik registrert

Jordet og ujordet kontakt i samme rom 
Ėn ujordet stikk, resten jordet i møterom kjeller 

Lukket rapport

Byttet til jordet 

Anbefalt løsning

Bytte til likt 



28.  Avvik ID:
0QH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

mangler kursfortegnelse 
Kursene er merket individuelt, men mangler en fullstendig kursfortegnelse. Må også inneholde
opplysninger om stigersikring. 

Lukket rapport

Kursfotegnelse 

Anbefalt løsning

Utarbeid kursfortegnelse 



29.  Avvik ID: 1QH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Mangler skilt med rett fordelingsnummer og rett nominell spenning 
Mangler skilt med rett fordelingsnummer og rett nominell spenning 

Lukket rapport

Skilt med spenning og fordeling montert 

Anbefalt løsning

Montere merkeskilt 



30.  Avvik ID: AVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 28.10.2021

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Åpen kabelinnføring 
Kabelinnføring mangler nippel 

Lukket rapport

Satt inn nippel 
Satt inn nippel 

Anbefalt løsning

Sette inn nippel 



31.  Avvik ID: 3VH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Lasterampe

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Utelampe lasterampe defekt 
Defekt lampe over dør lasterampe 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Bytte lampe 



32.  Avvik
ID: RVH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kassepunkt

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Skjøtebrikke til kassepunkt 
Skjøtebrikke benyttet til utstyr i benk kassepunkt. Kassepunkt er fastmontert og bør derfor ha faste stikk til
fast utstyr. Ledning til skjøtebrikke ligger i klem i skapdør. 

Lukket rapport

Montert faste stikkontakter 

Anbefalt løsning

Montere stikk i benk. 



33.  Avvik ID: HVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kassepunkt

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Rør med ledninger ligger åpent 
Rør med spinningssatte ledere ligger kveilet bak fryseboks ved kassepunkt. 

Lukket rapport

Avslutte i stikkontakter 

Anbefalt løsning

Avslutte rør i boks. 



34.  Avvik
ID: 4VH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

UF1 må sjekkes 
UF1 og koblingsbokser/stikk bak kombidampere må sjekkes og gjennomgås. Løse bokser og dårlig
merking. UF1 har tilsynelatende ėn kabelinnføring, men denne samsvarer ikke med kabler ut. 

Lukket rapport

Merket. Er kun koblingsboks. 

Anbefalt løsning

Sjekke anlegg. Merking. Feste løse koblingsbokser/stikk. 



35.  Avvik ID: TVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Lampe mangler skjerm 
Lampe mangler skjerm. Lampe har sprukket. Flere Lamper mangler lysrør 

Lukket rapport

Byttet lamper 

Anbefalt løsning

Fikse/bytte lamper. Sette inn lysrør. 



36.  Avvik ID: KVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Løs armatur 
Armatur i tak bakrom kjøkken henger løst 

Lukket rapport

Festet armatur 

Anbefalt løsning

Feste lampe eller bytte. 



37.  Avvik ID:
CVH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Kabel løsnet fra nippel 
Kabel ut fra koblingsboks under stekeplater har løsnet fra nippel. Koblingsbokser under stekeplater bør
festes bedre med hensyn til mekanisk påkjenning. 

Lukket rapport

Festet kabel 

Anbefalt løsning

Feste kabel i nippel. Vurdere tiltak for koblingsbokser. 



38.  Avvik ID: DVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted 1etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Nødlys

Avvik registrert

Mangler ledelys utenfor rømningsveier 
Mangler nødlys utenfor rømningsveier 1etg 

Lukket rapport

Montert ledels 

Anbefalt løsning

Montere ledelys over rømningsveier. 



39.  Avvik ID: FVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Ute lasterampe

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel til varmepumpe 
Løs kabel til varmepumpe ute ved lasterampe 

Lukket rapport

Festet kabel 



40.  Avvik ID: 9VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kassepunkt

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel ved kasse 

Lukket rapport

Festet kabel 

Anbefalt løsning

Feste kabel 



41.  Avvik ID: NVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Fryserom

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Kanal mangler lokk 
Kanal til lys i fryserom mangler lokk. Det mangler også på kanal rett utenfor fryserom. 

Lukket rapport

Montert lokk 

Anbefalt løsning

Montere lokk 



42.  Avvik ID: MVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Løs koblingsboks 
Løs koblingsboks på bakrom kjøkken 

Lukket rapport

Festet boks 

Anbefalt løsning

Feste koblingsboks 



43.  Avvik ID: XVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Trappegang

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel øverst i trapp 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste kabel 



44.  Avvik ID:
7VH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Restaurant

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke dobbelisolert)

Avvik registrert

Blandet jordet og ujordet stikk i restaurant. 
Jordet stikk på vegg og ujordet stikk i tak flere. Gjennomgående for spisesal mot syd. Også tilfelle i
spisesal mot nord/vest 

Lukket rapport

Byttet til u.jord 

Anbefalt løsning

Bytte til likt. 



45.  Avvik ID: PVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Mangler dokumentasjon 
Mangler info om rett nominell spenning og rett fordelingsnummer. Mangler kursfortegnelse. 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Utarbeide kursfortegnelse og merke fordeling. 



46.  Avvik ID: SVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Uf2 kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Fordelingen er løs 
Skruefester er ødelagt. Fordelingen sitter ikke godt nok festet. 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste på nytt 



47.  Avvik ID: 5VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Uf2 kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

jordledere mangler gul/grønn merking 
jordledere mangler gul/grønn merking 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Sette på jordstrømpe/teip 



48.  Avvik ID: 2VH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert jordfeilbrytere

Avvik registrert

Jordfeilbryter virker ikke på testknapp 
Jordfeilbryter virker ikke på testknapp 

Lukket rapport

Koblet om så bryter løser ut 

Anbefalt løsning

Bytte jordfeilbryter 



49.  Avvik ID: EVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Ubenyttede kabelgjennomføringer må tettes 
Ubenyttede kabelgjennomføringer må tettes 

Lukket rapport

Tettet gjennomføringer 

Anbefalt løsning

Sette inn tet nipler 



50.  Avvik ID:
ZVH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med
kursbeskrivelsene. 
Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med kursbeskrivelsene. 

Lukket rapport

Gått over og laget ny 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen 



51.  Avvik ID: 8VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Lås målerskap defekt 
Lås til målerskap er defekt 

Lukket rapport

Lås fungerer 

Anbefalt løsning

Bytte lås 



52.  Avvik ID: 1VH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Jordingsklemme bak sikringskinne som hindrer tilgjengelighet 
Jordingsklemme bak sikringskinne som hindrer tilgjengelighet 

Lukket rapport

Montert jordingskinne 

Anbefalt løsning

Anbefaler montere ny jordingsskinne for å forenkle fra-/tilkobling av jordingsledere 



53.  Avvik ID: LVH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Kabel gjennom skap mangler nipler 
Kabel gjennom målerskap mangler nippel 

Lukket rapport

Tettet gjennomføringer 



54.  Avvik ID: HZH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Motell 2etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Defekt markeringslys 2etg 
Defekt markeringslys 2etg 

Lukket rapport

Byttet armatur 

Anbefalt løsning

Bytte armatur 



55.  Avvik ID: 7ZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Rom motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Generell bruk av skjøteledninger til TV og dekoder i rom 
Generell bruk av skjøteledninger til TV og dekoder i rom 

Lukket rapport

Informert kunde 

Anbefalt løsning

Montere flere faste stikk til fastmontert utstyr 



56.  Avvik ID: 9ZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Rom 6

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Lampe rom 6 
Lampe bad mangler lokk 

Lukket rapport

Byttet 



57.  Avvik ID:
NZH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjøkken

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke dobbelisolert)

Avvik registrert

Ujordet stikk på kjøkken 
Ujordet stikk på kjøkken. Det er montert jordede stikk i kjøkkenskap og i tilhørende spiserom 

Lukket rapport

Byttet til jord 



58.  Avvik ID: CZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjøkken/spiserom

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel under skap kjøkken 
Løs kabel til stikk under skap kjøkken/spiserom 

Lukket rapport

Festet kabel 



59.  Avvik ID: MZH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Vaskerom 1etg

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Vaskemaskin tilkoblet via lampe 
Vaskemaskin er tilkoblet via lampe med uttak. 

Lukket rapport

Montert egen stikk 

Anbefalt løsning

Anbefaler egen stikk til vaskemaskin. 



60.  Avvik ID: AZH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Kjøkken

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Mangler stikk på kjøkken 
Anbefaler stikk over kjøkkenbenk til pluggbart utstyr 

Lukket rapport

Montert stikk 



61.  Avvik ID: 0VH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted VVB rom 1etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugger, motorer, m. m.

Avvik registrert

VVB tilkoblet med støpsel 
2 stk VVB tilkoblet med støpsel 

Lukket rapport

Bytet til fastkoblet bryter 



326101Saksnr.

7359992904973400Målernr.
Målepunkt-ID 40006698

Vår ref. Willy Nilsen

33 41 34 00Telefon
dle@lede.noE-post

FLYKAFEEN DRIFT AS
Åskaugveien 155

3157 BARKÅKER

Det vises til tilsyn av det elektriske anlegget i Åshaugveien 155, 3157 BARKÅKER, RESTAURANT-
KAFE.

Vedrørende tilsyn utført den 25.11.2021 -   saksnr. 326101

05. januar 2022Porsgrunn,

Tilsynet er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig
tilsyn.

Vi vil med dette brev informere at vi betrakter saken som avsluttet.

Ta kontakt på tlf 33 41 34 00 / dle@lede.no dersom det er noen spørsmål vedrørende saken.

Med hilsen

Tilsynsingeniør
Willy Nilsen

Lede AS

Det Lokale Eltilsyn
[Dokumentet er elektronisk signert]

Besøksadresse:
Floodeløkka 1
3915 Porsgrunn

lede.no
Postadresse:
Postboks 80
3901 Porsgrunn

Organisasjonsnummer:
979 422 679

Kontakt:
35 51 89 90
firmapost@lede.no
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______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

FLYKAFEEN AS 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV  

GNR 16  BNR 28 

I 

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

Flykafeen AS , org.nr. 982 794 218 
Åshaugveien 153/155, 3157 BARKÅKER  
  
("Selger"); 
og 
, org.nr.  
  
("Kjøper"). 
 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Åshaugveien 155, gnr. 16, bnr. 28, snr. 1 i  Tønsberg kommune 

(”Eiendommen”), som Selger eier og har hjemmel til. 

1.2 Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhus‐arealer med de 

rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. Med Eiendommen følger utstyr, 

installasjoner m.v. som er en nødvendig og naturlig del av Eiendommen og driften av den og som eies 

av Selger. For øvrig gjelder avhendingsloven §§ 3‐4 og 3‐5 samt forhold beskrevet i leiekontrakten 

mellom partene. 

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

2.1 Vederlaget for Eiendommen er NOK                      (”Kjøpesummen”).  

2.2 Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt. 3. 

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

 
2.3 I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som 

dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr. 

Disse er beregnet til å utgjøre: 

Dokumentavgift skjøte, 2,5%:          NOK [BELØP] 
Tinglysingsgebyr for skjøte:          NOK       585,‐ 

  Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:        NOK       585,‐ 
  Grunnboksutskrift (pr. stk. inkl. mva):        NOK       215,‐ 
   
  Sum:                NOK [BELØP] 

   
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

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



Opp                                                                                                                                                      
       

 

Q4 Næringsmegling AS   Side 3 av 7 Kjøpekontrakt for Åshaugveien 155 
                                                                                                
 
 

Kjøper…….. Selger…….. 

 

2.5 Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin 

helhet, jf. Avhendingsloven § 5‐3(4).  Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av 

Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til 

heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og 

dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget.  Slikt mislighold skal anses som 

tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 13‐2, 3. ledd bokstav e). 

2.6 Partene er enige om at Selgers justerings‐/tilbakeføringsforpliktelser og ‐rettigheter tilknyttet 

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

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

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

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

oppdateres. Justerings‐/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter er hensyn 

tatt ved beregning av Kjøpesummen. 

Alt. 

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

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

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

3.2 Partene er enige om å instruere Q4 Næringsmegling AS v/ Rikke B. Wataker, Nedre Langgate 37, 

3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no (”Oppgjørsansvarlig”) til å forestå oppgjøret. 

3.3 Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig korrekt signert skjøte med Kjøper som ny 

eier per dato for Overtakelse.   

3.4 Videre skal Selger utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument 

med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen pluss 10%. 

Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig og tjener som sikkerhet for 

gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av 

Avtalen.  Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som 

en fullmektig for Kjøperen.  

Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet til tinglysning straks etter at det er mottatt. 

3.5 Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig 

som innhenter kommunens bekreftelse. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til 

Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon innvilges. 

3.6 Kjøperen skal sørge for at hans långiver (”Långiveren”) medvirker til oppgjøret. Eventuelle 

pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse 

overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til 
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fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at 

Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til 

Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke 

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

3.7 Kjøper skal innbetale Kjøpesummen fratrukket evt. forskuddsbetaling i hht. pkt. 2.2, samt 

omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er 

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 

Overtakelse. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk bank og merkes med 

”4210158”. Oppgjørsansvarlig disponerer Oppgjørskontoen alene. 

3.8 I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal 

følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med 

denne avtalen etableres panterett til fordel for Kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av 

kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven § 4‐5. Avtalen om panterett opphører 

når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er 

oppfylt.  

3.9 På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er 

valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er 

oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende 

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

3.10 Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er 

tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver 

vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som 

Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas 

av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig dersom det ikke tidligere er 

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

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

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

tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger ½ R, p.t. NOK 586,‐.  

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

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

3.13 Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd 

transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom 

Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. 

Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse. 



Opp                                                                                                                                                      
       

 

Q4 Næringsmegling AS   Side 5 av 7 Kjøpekontrakt for Åshaugveien 155 
                                                                                                
 
 

Kjøper…….. Selger…….. 

 

4. MANGELSANSVAR 

4.1 Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3‐9 og de ledige arealene 

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

Avhendingsloven § 3‐9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller 

gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf. 

avhendingsloven § 3‐7 og § 3‐8. Avhendingsloven § 3‐9 siste punktum skal under enhver 

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  

Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven 

§ 3‐2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 

4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som er gitt til Kjøper av andre 

enn Selger, samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger og fremkommer av bilagene, 

skal eventuelle feil eller ufullstendigheter i disse ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med 

mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller 

ufullstendigheter. 

4.3 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med 

Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere 

påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt. 5. 

4.4 Selger skal holde Eiendommen fullverdiforsikret til og med Overtakelse.  Dersom det oppstår skade 

på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller Kjøper, kan Kjøper ikke 

gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd.   

4.5 Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under 

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde ved signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel slik at 

garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

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

(b) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som 

er  angitt  i  bilag  1,  og  at  Eiendommen  overdras  fri  for  pengeheftelser  (bortsett  fra  ev. 

leieavtaler som ikke skal slettes). 

(c) At Selger ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at Selger ikke kjenner 

til at en leier har brutt en leieavtale. 
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(d) At  Eiendommen er  leiet  ut  i  henhold  til  leieavtalene med  tilhørende  tilleggsavtaler,  og  at 

disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne. 

(e) At  Selger  ikke  kjenner  til  krav  eller  rettigheter  som  begrenser  Eiendommens  bruk  eller 

utnyttelse  utover  det  som  fremgår  av  Eiendommens  grunnboksblad  eller  gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(f) At  det  ikke  foreligger  skriftlige  pålegg  mv.  fra  offentlige  myndigheter  som  gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner 

til  ved  signering  av  denne  avtalen,  og  de  forhold  som  Selger  ikke  har  en  rimelig  grunn  til  å  være 

uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5. 

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

6.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre 

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7‐1, 

bortsett fra leietap. 

6.3 Avhendingsloven § 4‐19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende 

opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter 

Overtakelse. 

6.4 Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte‐ og avgiftsbesparelser som Kjøper kan 

nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et 

forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet 

må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det 

betingede tapet før utløpet av fristen. 

6.5 Selgers ansvar for brudd på punkt 4 eller 5 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK 

25 000,‐, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav 

(b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper  kan  ikke  gjøre  krav  gjeldende  med  mindre  Kjøpers  samlede  tap  overstiger 

NOK 250 000,‐, men hvis Kjøpers  samlede  tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper 

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 
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(c) Selgers  samlede  ansvar  er  begrenset  oppad  til  10  %  av  Kjøpesummen.  Denne 

ansvarsbegrensningen  gjelder  likevel  ikke  ved  brudd  på  punkt  5  (a)  (om  eierskap  til 

Eiendommen).  

6.6 Begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt ved forsett eller grov 

uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en annen person hos Selger som 

har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper. 

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

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

punkt 4 til 6. 

Følgende punkt justeres/suppleres: 

7. SPESIELLE FORHOLD  

7.1 De arbeidene som er omtalt i Bilag 6 skal ferdigstilles før Overtakelse for Selgers regning og på en 

fagmessig måte og i samsvar med offentligrettslige krav. 

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  
2. Prospekt/salgsoppgave. Vedlegg oversendt pr. e‐post / minnepinne  
3. Firmaattest for Kjøper 
4. Justeringsavtalen 

 
* * * * * 

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

beholder hvert sitt eksemplar. 

Tønsberg, [DATO] 

for Selger: Flykafeen AS  for Kjøper: 

_______________________________  _______________________________ 

Raymond Høie  Navn med bokstaver 

 




