Vedlegg 1:

GRUNNBOKUTSKRIFT

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 40, Bruksnummer 222, Seksjonsnummer 3 i 3024 BÆRUM kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

03.11.2022 kl. 10.22
03.11.2022 kl. 10.21

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2021/1591506-1/200 17.12.2021 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
14:03

VEDERLAG: NOK 3 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
HOPSTOCK EIENDOM AS
ORG.NR: 946 930 709
ELEKTRONISK INNSENDT

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

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

Heftelser i eiendomsrett:
1926/900589-1/100 30.07.1926

ERKLÆRING/AVTALE
Rett til å benytte trapp på bnr. 216
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3024 GNR: 40 BNR: 222

1926/900590-2/100 22.10.1926

RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3024 GNR: 40 BNR: 222

1970/309032-1/100 25.11.1970

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3024 GNR: 40 BNR: 222

1970/309033-1/100 25.11.1970

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 3024 GNR: 40 BNR: 222

2021/1592703-1/200 17.12.2021 PANTEDOKUMENT
15:23

Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: SPAREBANKEN SØR
Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.11.2022 10:22 – Sist oppdatert 03.11.2022 10:21
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Gårdsnummer 40, Bruksnummer 222, Seksjonsnummer 3 i 3024 BÆRUM kommune

ORG.NR: 937 894 538
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA
2018/825091-1/200 31.05.2018
21:00

SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 55/398

2020/1695039-1/200 01.01.2020 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
00:00

Tidligere:
KNR: 0219 GNR: 40 BNR: 222 FNR: 0 SNR: 3
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.11.2022 10:22 – Sist oppdatert 03.11.2022 10:21
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Vedlegg 2:

EIENDOMSKART MED GRENSER
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Målestokk 1:1000
Dato: 27.9.2021
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS
Kartgrunnlag: Bærum kommune - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.
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Kartgrunnlag: Bærum kommune - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Vedlegg 3:

PLANKART

Plankart

Bærum kommune

Eiendom: 40/222/0/3
Adresse:
Dato:
27.09.2021
Målestokk: 1:1000

UTM-32

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Vedlegg 4:

MEGLEROPPLYSNINGER

Cura Utvikling AS
c/o Cura eiendom AS
Josefinesgt 29
0351 OSLO

Dato: 19.10.2021

Deres ref.: Christian Brede Moe v/Nova Næringsmegling
Vår ref: Lars Håvi

Sameie:
Org.nr.:
Seksjonsnr.:
Forsikringsselskap:
Polise nr.:
Selger(e):
Adresse:

Eierseksjonssameiet Professor Kohts vei 27
927 467 801 (nystiftet)
03
Gjensidige Forsikring ASA (Forsikringen i Sollisvingen AS pr i dag)
90013952
Sollisvingen AS
c/o Cura eiendom as, Josefinesgt 29, 0351 OSLO

Ligningstall (innsendt ligningsoppgave)
Andel fellesgjeld pr 19.10.21
0.Andel formue pr 19.10.21
da selskapet er nystiftet er ikke disse tallene kjent
Månedlige kostnader:
Felleskostnader blir fakturert a konto med kr pr 2000.- mnd inkl mva og avregnes pr år.
Inkl i felleskostnader er:
Forsikring, brøyting, strøm, internett, kommunale avgifter, eiendomsskatt etc.
01/01-2022 vil det bli sendt ut en faktura på forskudds innbetaling av fellesutgifter tilsvarende 2 mnd
slik at sameiet har likviditet til å betale sine forpliktelser.
Restanser per d.d. kr. 0.Lån
Sameiet er nystiftet og har pr d.d. ingen lån.
Noterte heftelser: For eventuelle heftelser må grunnboken/tinglysningsdata sjekkes.
Eventuelle påbud/pålegg:
All utleie eller bruksoverlating skal meldes forretningsfører på camilla@curaeiendom.no med
kontaktinformasjon til leietager.
Våre gebyrer:
Opplysninger: kr 3.000,- inkl. mva
Eierskiftegebyr kr 3.000,- inkl. mva

Gebyrene vil bli fakturert og oversendt på oppgitt e-post adresse. Vi ber om at KID benyttes ved
betaling slik at det blir registrert på eierskiftet.
Eierskiftemelding:
Eierskiftemelding sendes til camilla@curaeiendom.no. Denne må inneholde dato for overtagelse,
salgssum, selgers nye adresse, kjøpers nåværende adresse, e-post og telefonnummer. Vi må også få
opplyst kjøpers/kjøpernes fullstendige fødselsnummer, 11 siffer. Dette kan oppgis ved å ringe
99590692, eller sende kun de 5 siste sifrene i egen e-post, eller sende vanlig slutmelding med vanlig
post.
Videre ber vi om informasjon når oppgjøret har funnet sted med opplysninger om overføring av våre
gebyrer og eventuelle restanser, samt hvis det skulle være eventuelle endringer av overtagelsesdato.
Vi fakturerer for hele måneder med forfall den 1. og ber derfor megler sørge for at oppgjør for
overtagelsesmåneden (hvis denne ikke er den 1.) gjøres opp direkte mellom selger og kjøper. Kjøper
skal IKKE overta selgers fakturaer.
Styrets leder: Lars Håvi. Mob. 913 03 600, e-post: lars@curaeiendom.no
Diverse informasjon:
Eventuelle spørsmål om det er planlagt aktiviteter i sameiet som vil medføre økning i
felleskostnadene må tas opp med styret.
Andre opplysninger:
Eierseksjonssameiet Professor Kohts vei 27 er nystiftet og det er derfor kun protokoll fra stiftelsen
som foreligger. Det er ikke eller avholdt årsmøte(r). Sameiet har ingen gjeld og ingen formue pr dags
dato. Fra 01.01.2022 vil det bli fakturert fra sameiet til seksjonseiere, frem til det vil Sollisvingen As
som er eiere i dag sørger for fakturering og avregning av felles kostnader for 2021.
Det er viktig at alle dokumenter fra siste års ordinære og eventuelt ekstraordinære årsmøter leses
godt igjennom, da disse kan inneholde viktig informasjon. Opplysninger gitt i dette brev er basert på
de opplysninger forretningsfører har på tidspunkt for angivelsen. Kjøper må kontrollere de tall som
fremgår av dette brev mot den informasjonen han/hun selv sitter inne med. Dersom noe er uklart
ber vi om at forretningsfører kontaktes. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i
de gitte opplysninger, med mindre det skulle vært utvist grov uaktsomhet. Hva gjelder opplysninger
om bygningens tekniske stand og planer om fremtidige vedlikehold, vises det vedlagte takst og
prospekt og offentlige tilgjengelige etaters
Med hilsen
Camilla Westengen v/ Cura utvikling AS, forretningsfører
Mob: +47 99590692
E-post: camilla@curaeiendom.no
Vedlegg: Vedtekter og eventuelle Husordensregler,

Vedlegg 5:

PROTOKOLL FOR KONSTITUERENDE
ÅRSMØTE 2022

Til seksjonseierene i
Eierseksjonsameiet Professor Kohts vei 27

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE
I EIERSEKSJONSAMEIET PROFESSOR KOHTS VEI 27
Styre innkaller sameierene med dette til ekstraordinært sameiermøte. Ekstraordinært sameiermøte
avholdes
Mandag 27. Juni 2022 kl. 14.00 i Professor Kohts vei 27, Lysaker
Det foreligger saker til behandling:
1. Valg av nytt styre
Dagens styre ønsker å gå av, da de nå har solgt sin siste seksjon i eierseksjonssameiet
Professor Kohts vei 27.
2. Ny forretningsfører
Cura utvikling AS som i dag er forretningsfører har ikke anledning til å videreføre sine
tjenester for eierseksjonssameiet Professor Kohts vei 27. Nytt styre må da finne ny
forretningsfører som overtar regnskapet.
3. Annet/informasjon

Med hilsen
Styret 17.06.2022
_______________
Lars Håvi
Knut Brian Sjøvaag
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PROTOKOLL FRA
SAMEIET MØTE I EIERSEKSJONSSAMEIET PROFESSOR
KOHTSVEI 27
27.06.2022

1) Valg av nytt styre
Nytt styre ble valgt:
Styreleder: Kaj Fjeldstad for 2 år
Styremedlem: Mohammed Haydar Jafar for 1 år
2) Godkjenning av innkalling og møtedeltakere
Innkalling og møtedeltagelse godkjent
3) Valg av referent og personer til å signere protokollen
Lars Håvi ble valgt som referent og Lars Håvi, Knut Sjøvaag og Kaj Fjeldstad ble valgt
til å signere protokollen4) Ny forretningsfører/regnskap
Nytt styre skal finne en ny forretningsfører/regnskapsfører, Cura utvikling AS skal
føre regnskapet ut Juli 2022 i Tripletex. Informert styre om at ny regnskapsfører kan
overta regnskapsbasen.
5) Annet
Nytt styret har fått i oppgave og gjennomgå felleskostnader og legge frem forslag på
hva som må være med.
Cura utvikling AS skal sende inn endring av styret til Brønnøysund.

Eierseksjonssameiet Professor Kohtsvei 27
28.06.2022

____________________________________________________________________
Lars Håvi
Kaj Fjeldstad
Knut Sjøvaag
Styreleder
eier
Styremedlem

Vedlegg 6:

VEDTEKTER FOR SAMEIET

V E D TE KTER
for
EIERSEKSJONSSAMEIET PROFESSOR KOHTS VEI
27
gnr. 40 bnr. 222 i Bærum
org.nr.: under etablering

1.

SAMEIETS NAVN

Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Professor Kohts vei 27.
2.

OPPRETTELSE OG HVA SAMEIET OMFATTER

Sameiet består av 5 næringsseksjoner og 1 boligseksjon på eiendommen gnr. 40 bnr. 222 i Bærum
kommune.
Sameiet er basert på brøkdeler som svarer til den enkelte seksjons bruksareal, slik det er fastsatt i
søknaden om seksjonering med vedheftende tegninger.
De enkelte bruksenhetenes hoveddeler består av klart avgrensede og sammenhengende deler av
bebyggelsen på eiendommen ihht. seksjoneringssøknaden.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel, er tilleggsdeler for
seksjonene eller fellesareal.
En eier av en seksjon omtales som seksjonseier.
Disse vedtektene er vedtatt ved stiftelsen av eierseksjonssameiet i forbindelse med seksjonering.
3.

FORMÅL

Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og
vedlikehold av fellesområder, herunder bygningsmessige og tekniske funksjoner mv. tilhørende sameiet.
Dette til det beste for seksjonseiere og brukere av seksjonene.
4.

RETTSLIG RÅDERETT

Med de begrensninger som måtte følge av eierseksjonsloven og disse vedtektene, har seksjonseierne full
rettslig råderett over sine seksjoner, herunder rett til salg, utleie og pantsettelse. Ethvert salg, overføring
og utleie skal meldes til styret eller sameiets forretningsfører for registrering.
5.

RETT TIL BRUK

5.1

Rettslig råderett

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er
beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade

eller ulempe for andre seksjonseiere.
Bruksenheten kan bare nyttes til det den til enhver tid er regulert som. Søknad om bruksendring av en
seksjon skal godkjennes av styret. En seksjon kan ikke benyttes til annet enn tillatt bruk i henhold til planog bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom seksjonen såfremt det ikke er til
vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til seksjonen for nødvendig ettersyn
og vedlikehold av installasjoner.
Årsmøtet kan fastsette ordensregler for eiendommen for å ivareta hensynene til orden, renhold og
ferdsel mv.
Fellesarealene, som er benevnt som vask, gang, wc og dusj i plantegningene over 1. og 2. etasje, med
unntak av felles inngangsparti og trappeløp, er til eksklusiv bruk for næringsseksjonene i 1. og 2. etasje
(seksjonene 1-5). Fellesarealet som er benevnt som garderobe i plantegning over 1. etasje skal være
eksklusiv til bruk for seksjonene 1 og 2.
Boligseksjon nr. 6 er omsøkt utvidet. Når rammetillatelse foreligger skal boligseksjon nr. 6 reseksjoneres i
samsvar med de faktiske forhold. Ingen seksjonseiere kan motsette seg reseksjonering med dette som
formål. Samtlige seksjonseier er pliktig til å bidra til en slik gjennomføring.
6.

VEDLIKEHOLD

6.1

Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter
forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også
eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting. Seksjonseieren skal holde seksjonen
fri for insekter og skadedyr.
Oppdager seksjonseieren skade i seksjonen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter
seksjonseieren straks å sende melding til sameiet. Seksjonseierne kan bli erstatningsansvarlig overfor
sameiet og andre seksjonseiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.
Den enkelte seksjonseier har vedlikeholdsplikt for areal som seksjonen har særlig bruksrett til. Ny eier av
seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om
vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.
Vinduer og dører vedlikeholdes og utskiftes av den enkelte seksjonseier. Farge, type og arkitektonisk
utforming skal godkjennes av styret før utskifting/ maling finner sted.
Fellesarealene som i plantegning over 1. og 2. etasje som er benevnt som vask, gang, wc og dusj (med
unntak av felles inngangsparti og trappeløp) som er til eksklusiv bruk for næringsseksjonene 1, 2, 3, 4 og
5 i 1. og 2. etasje, skal vedlikeholdes av næringsseksjonene 1 - 5 med like store deler (1/5 på hver
seksjon). Fellesarealet som er benevnt som garderobe i plantegning over 1. etasje skal være eksklusiv til
bruk for seksjonene 1 og 2, og skal vedlikeholdes innvendig av seksjonene 1 og 2 med like store deler
(1/2 på hver seksjon).
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6.2

Sameiets vedlikeholdsplikt

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner i
forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på seksjonseierne. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulempe.
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom seksjonene, skal sameiet
holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom seksjonen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for seksjonseieren.
Seksjonseieren skal gi adgang til seksjonen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til
unødig ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av seksjonen.
Dersom sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal sameiet erstatte det tap som påføres
seksjonseierne gjennom skade på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.
7.

FELLESKOSTNADER, PANTSIKKERHET OG HEFTELSESFORM

7.1

Definisjoner

”Fellesareal” er definert slik: de deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte
bruksenheter/seksjoner.
7.2

Felleskostnader, fellesinntekter og fordelingsnøkkel

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter
seg til den enkelte bruksenhet, med de begrensninger som følger av vedtektens pkt. 5. Felleskostnader
skal fordeles mellom seksjonseierne etter den vedtatte fordelingsbrøken/fordelingsnøkkelen med
mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter
forbruk.
Fordelingsbrøk:
Seksjon 1: 24
Seksjon 2: 24
Seksjon 3: 63
Seksjon 4: 69
Seksjon 5: 76
Seksjon 6: 86
Til sammen: 342
Den enkelte seksjonseierseksjonseier skal betale akontobeløp fastsatt av styret til dekning av sin andel av
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning
(vedlikeholdsfond).
Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
seksjonseierne etter fordelingsbrøken.
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7.3

Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av
sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
7.4

Heftelsesform

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk, med mindre
annet følger av pkt nr. 6.
8.

PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

8.1

Mislighold

Seksjonseieres brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant
annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på
ordensregler.
8.2

Pålegg om salg

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
8.3

Fravikelse

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller
er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret
kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i eierseksjonsloven § 39.
9.

STYRET OG DETS VEDTAK

9.1

Styret – sammensetning

Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en styreleder og 1 - 5 andre medlemmer. Årsmøtet velger
styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt. Bare myndige personer kan
være styremedlem.
9.2

Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder å treffe alle
bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
9.3

Styrets vedtak

Styret er vedtaksført når alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten
av de avgitte stemmene.
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9.4

Representasjon og fullmakt

Styret representerer sameiet utad og tegner dets navn. Styret representerer i saker som gjelder
seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Styret kan i fellesskap signere på vegne av sameiet.
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne
på samme måte som styret.
10.

ÅRSMØTET

10.1

Myndighet

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.
10.2

Tidspunkt for årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som
til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
10.3

Varsel om innkalling til årsmøte

Forut for ordinært årsmøte skal styret varsle seksjonseierne om dato for møtet og om frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.
Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst
tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.
I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter loven
eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være
angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det.
10.4

Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

Årsmøtet skal:
behandle styrets årsberetning
behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår
velge styremedlemmer
behandle andre saker som er nevnt i innkallingen
10.5

Møteledelse og protokoll

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver
å være seksjonseier. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet.
10.6

Stemmerett og fullmakt

I årsmøtet har hver seksjon 1 stemme.
Hver seksjonseier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
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10.7

Vedtak på årsmøtet

Foruten saker som nevnt i punkt 10.4 i vedtektene kan ikke årsmøtet fatte vedtak i andre saker enn de
som er bestemt angitt i innkallingen.
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av årsmøtet med vanlig
flertall av de avgitte stemmer.
Det kreves et flertall på minst minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for vedtak om:
a)
ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b)

omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,

c)
salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
d)

andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig forvaltning,

e)

samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål,

f)

samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum,

h)

endring av vedtektene (når ikke loven eller vedtektene stiller strengere krav).

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på
mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte
stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i
fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to
tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk
ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier
seg enige.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer
vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige seksjonseiere.
11.

UGILDHET (INHABILITET) OG MIDRETALLSVERN

11.1

Ugildhet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv
eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning på årsmøtet om:
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig
og kan stride mot sameiets interesser

Side 6 av 7

d) pålegg eller krav etter §§ 38 (salgspålegg) og 39 (utkastelse) som er rettet mot en selv eller ens
nærstående.
11.2

Mindretallsvern

Årsmøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere
eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
12.

EIERSEKSJONSLOVEN

For øvrig kommer lov om eierseksjoner av 16.06.2017 til anvendelse.
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Vedlegg 7:

RAMMETILLATELSE / DISPENSASJON

BÆRUM KOMMUNE
BYGGESAK

Rom7 V Ferrando
Jongskollen 14
1337 SANDVIKA

Deres ref.:

Adresse - Tiltak:
Gnr/Bnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Vår ref.:
16/39315 - 18/32598/TFAE

Dato:
19.02.2018

Professor Kohts vei 27 - påbygg
40/222
Sollisvingen As
Rom7 V Ferrando

RAMMETILLATELSE/DISPENSASJON
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kap. 20 og 19

I medhold av plan- og bygningsloven kap. 19 gis dispensasjon fra:




krav til støynivå på uteoppholdsareal (MUA) iht. KPA § 20.3 i forbindelse med utvidelse av
boenhet
byggegrense mot fylkesvei iht. KPA § 13.1 for plassering av påbygg 18,75 m fra veimidte
minsteavstand til nabogrense angitt i pbl § 29-4, 2. ledd for plassering av påbygg 40 cm fra
nabogrense

Søknad om påbygg til verkstedbygning/utvidelse av boenhet godkjennes med plassering og
utforming som vist på situasjonsplan og tegninger, jf. vedlagte liste over godkjente dokumenter.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1) Vilkår angitt i uttalelse av 10.1.2018 fra Statens vegvesen region øst skal etterkommes.

ANSVAR, KVALITETSSIKRING OG KONTROLL
Ansvarlig søker fremgår av skjema ”søknad om tillatelse til tiltak”. Ansvarlige foretak for øvrig
fremgår av innsendte erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplan.
Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Arnold
Haukelandsplass 10

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Ved arbeider som gjelder utvendige og innvendige sanitærinstallasjoner skal normalreglementet for
sanitærforskrifter følges. Før grøfter fylles igjen skal Vann- og avløpsenheten foreta GPS-innmåling av
alle tilkoblinger og utvendig privat vann- og avløpsanlegg.

IGANGSETTING AV TILTAKET
Før tiltaket settes i gang må det være søkt om og gitt igangsettingstillatelse. Igangsettingssøknaden
skal normalt inneholde erklæringer om ansvarsrett, gjennomføringsplan og redegjørelse/
dokumentasjon på oppfyllelse av vilkår satt i rammetillatelsen og evt. rekkefølgebestemmelser i plan.
Dokumentasjon på avfallshåndtering vedlegges ikke søknaden, men oppbevares hos ansvarlig søker
og skal være tilgjengelig ved tilsyn.

BESKRIVELSE OG VURDERING
Søknaden
Det søkes om til-/påbygg til eksisterende verksted-/boligbygning på ovennevnte adresse. Bygningen
er fra 1917 med opprinnelig funksjon kuskebolig og stall, siden verksted og garasje med bolig. Det
opprinnelige huset var på 990 x 900 cm i to etasjer, med valmet tak og tre opprinnelige arker med
buet tak. Tidlig på 1950-tallet fikk bygningen et tilbygg som går over to etasjer og er oppført i tegl.
Samtidig eller senere kan det ha blitt utvidet i dybden, inn under bakken. Påbygget/tiltaket er vist
med plassering 40 cm fra grensen til naboeiendom i øst (gnr/bnr 40/216), og 18,75 m fra midten av
fylkesvei (Professor Kohts vei).
Tak-etasjen utvides med bruk av samme takkonstruksjon samt arker med buet tak som eksisterende.
Tiltaket er en symmetrisk utvidelse av den eksisterende 3.etasje. Symmetrien i dette tiltaket gir en fin
arkitektonisk balanse som har blitt brukt før. 1. og 2. etasje ble også utvidet på 1950-tallet på en
symmetrisk måte. Arkene og takopplettene bygges lik eksisterende. De blir plassert slik at man
gjenskaper fasadens rytme på taket. Takoverflaten har i dag sort keramisk takstein. Dette ønskes
brukt videre i tiltaket. Mot bakgård: Takkonstruksjonen mot bakside har en kombinasjon av
takopplett og takark. Arken beslås som mot gate. Takopplett blir kledd med sorte takstein. Mot gate:
Takkonstruksjonen mot gate har en kombinasjon av 3 stk takarker mot Professor Kohts vei og et
takopplett mot øst. Arkene beslås som eksisterende arker mot gate. Takopplett blir kledd med sorte
takstein.
Det søkes dispensasjon fra krav til støynivå på uteoppholdsareal (MUA) iht. KPA § 20.3, fra gjeldende
byggegrense mot fylkesvei iht. KPA § 13.1, og fra krav til avstand til nabogrense iht. pbl § 29-4, 2.
ledd.
Plangrunnlag
Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanens arealdel (KPA), trådt i kraft 17.6.2015.
Ifølge bestemmelsene § 3.1 kan byggetiltak ikke utføres før området inngår i reguleringsplan. Visse
tiltak kan likevel tillates ifølge § 3.3 "Unntak fra plankrav". Blant unntakene inngår blant annet
enebolig med tomtestørrelse minimum 800 kvm, påbygg, tilbygg, garasje og uthus. Det er en
forutsetning at bestemmelser om uteareal, utnyttelse m.v. etter KPA § 26 overholdes og at tiltaket er
i tråd med §§ 7, 8, 9 og 10.
Av § 26.2 følger at tomteutnyttingen ikke skal overstige 20 %-BYA, hvor parkeringskravet inngår i
beregningen med 18 kvm per plass. Videre skal det avsettes minimum 80 kvm brukbart
uteoppholdsareal (MUA) per 100 kvm BRA boligareal for blokkbebyggelse, hvorav minimum 80 % skal
være på terreng. KPA § 14.1 angir krav til parkering.
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§13.1

Rammeplan for riks- og fylkesveinettet med byggegrenser og holdningsklasser for avkjørsler
legges til grunn for planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 – 20-4, jf. kart i Bærum kommunes
kartdatabase.

§ 19.1

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og
bygningsloven § 20-1.

§ 20.3

Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over
anbefalte grenseverdier i T-1442 (2012), tabell 3.

§ 20.4

Rød sone: Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner skoler og barnehager) må ikke lokaliseres i områder som faller inn under
rød støysone i henhold til T-1442 (2012), tabell 1.
Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål innenfor denne sonen kan
gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Dersom
man med skjerming reduserer støynivået til et nivå under grenseverdiene for rød sone
gjelder bestemmelser for gul sone.

§ 20.5

Gul sone: Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) kan vurderes lokalisert i områder som faller inn
under gul støysone dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, i henhold til T1442, tabell 1.
I områder som faller inn under gul støysone skal det i reguleringsplan dokumenteres at alle
boenheter blir gjennomgående og får en stille side hvor alle anbefalte grenseverdier for ny
støyfølsom bebyggelse i T-1442 (2012), tabell 3 er tilfredsstilt.

Uttalelser
Statens vegvesen Region øst:
Statens vegvesen samtykker til plassering i strid med byggegrense langs Professor Kohts vei
(fylkesvei) på nærmere angitte vilkår i brev av 10.1.2018, som vedlegges.
Kulturvern:
Det vises til intern oversendelse vedrørende tilbygg på 3. etasje for Prof. Kohts vei 27. Bygningen
er et kulturminne registret i SEFRAK-registeret. Det vises til tidligere innsendt forslag med
tilbakemelding fra Kulturvern med forslag om omprosjektering for at tilbygget i større grad skal
hensynta kulturminnet. Kulturvern har ingen innvendinger mot tiltaket slik det nå foreligger.
Nabovarsling/merknader
Søknaden ble komplettert med søknad om dispensasjon fra avstandskrav i forhold til nabogrense (pbl
§ 29-4), uten at det samtidig ble dokumentert at naboer er varslet om denne dispensasjonssøknaden.
Bygningssjefen registrerer at størsteparten av berørt naboeiendom 40/216 som får påbygget plassert
40 cm fra felles grense, der bolig og utearealer er plassert, ligger langt fra tiltakseiendommen, mens
berørt stripeareal har funksjon som gangatkomst (trapp) fra Professor Kohts vei. Det er tidligere i
saken dokumentert at naboer er varslet om tiltaket, naboer anses dermed tilstrekkelig varslet om
tiltaket og dets plassering.
Det er ikke registrert nabomerknader i saken.
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Bygningssjefens vurdering
Behov for dispensasjoner
Tiltaket er i strid med krav til støynivå på uteoppholdsareal iht. KPA § 20.3, byggegrense mot
fylkesvei iht. KPA § 13.1 og krav til avstand til nabogrense iht. pbl § 29-4, 2. ledd og kan ikke
godkjennes med mindre det gis dispensasjon etter pbl § 19-2. Pbl § 19-2 stiller to vilkår som begge
må være oppfylt: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonsvurdering – byggegrense mot vei
Ifølge rammeplan for riks- og fylkesveinettet har Professor Kohts vei (fylkesvei 604) en byggegrense
på 30 m fra veimidte langs den aktuelle strekningen. Omsøkt plassering av påbygg i avstand 18,75 m
fra veimidte krever dermed dispensasjon fra byggegrensen.
Formålet med å fastsette byggegrenser langs offentlige veier er å ivareta hensynet til
trafikksikkerhet, veivedlikehold og miljø, ved å avsette en minsteavstand mellom bebyggelsen og
veien. Hensyn til trafikksikkerhet og veivedlikehold omfatter frisikt langs vei, reservasjon av areal for
veivedlikehold og eventuell framtidig veiutvidelse. Miljømessige hensyn omfatter blant annet
bokvaliteter som oppnås ved at man unngår/reduserer den miljøbelastningen veitrafikken medfører
som følge av at bebyggelsen plasseres i en viss minsteavstand fra veien. I miljømessige hensyn inngår
også visuelle hensyn; byggegrensen skal holde veiens kant- og sidearealer åpne og ubebygde, slik at
det avsettes en åpen trasé eventuelt bebygd med lave, frittliggende garasjer. Byggegrensen skal
således bidra til å hindre fortetting langs vei.
Statens vegvesen har vurdert at hensynet til trafikksikkerhet og veivedlikehold er tilstrekkelig
ivaretatt såfremt vilkårene angitt i uttalelsen oppfylles. Når det gjelder miljøbelastning og hensynet
til åpenhet langs veien, bemerker bygningssjefen at tiltaket gjelder utvidelse av en allerede godkjent
boenhet, i form av et påbygg over eksisterende fotavtrykk. Bygningen og boenheten kommer altså
ikke nærmere veien enn i dag. Tiltaket gjenskaper opprinnelig symmetri i bygningen, og
Kulturvernenheten har uttalt seg positive til tiltaket. Bygningssjefen kan ikke se at hensynene bak
byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon, og konkluderer med at fordelene
ved å dispensere er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Parkering
Iht. KPA § 14.1 er parkeringskrav for leilighet 1 p-plass per 100 kvm BRA, ut fra at boligen ligger i Aområde (max 900 m gangavstand fra Lysaker stasjon). Basert på at leiligheten får 141 kvm BRA etter
utvidelsen, medfører tiltaket krav om 1,4 stk p-plasser for leiligheten. I motsetning til ene/tomannsbolig som har "minimumskrav" til parkering har leiligheter "absoluttkrav". I dette tilfellet
finner bygningssjefen det naturlig å runde av tallet nedover, også tatt i betraktning at boligen ligger
nær Lysaker stasjon med godt kollektivtilbud. Tiltaket medfører altså ingen økning i krav til antall
parkeringsplasser. Søker opplyser at eiendommen har 8 p-plasser, og at dette ikke endres ved
tiltaket.
Tomteutytting og uteoppholdsareal
Ifølge vilkår for unntak fra plankrav gjelder bestemmelser om utnytting og MUA etter KPA § 26.
BYA: Tiltaket plasseres over eksisterende fotavtrykk. Siden parkeringskravet ikke endres, endres
heller ikke bidrag fra p-plasser til eiendommens BYA. Følgelig endres heller ikke eiendommens BYA.
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MUA: I mangel av en egen definisjon for denne boligtypen finner bygningssjefen det naturlig å legge
til grunn normen for blokkbebyggelse. Ifølge KPA § 26.2 andre ledd a) skal det avsettes minimum 80
kvm brukbart uteoppholdsareal (MUA) per 100 kvm BRA boligareal for blokkbebyggelse. Leiligheten
oppgis å få BRA 141 kvm etter utvidelsen, dette gir krav om 0,8 x 141=112,8 kvm MUA. Søker har
redegjort for at det er avsatt ca 210 kvm MUA på terreng, slik at det ikke er behov for takterrassen
som overbygges. Eksisterende leilighet utgjør ifølge søker 75 kvm BRA. MUA-krav med dagens
situasjon er 0,8 x 75 = kvm = ca 60 kvm. MUA-kravet dobles nesten som følge av tiltaket, og
bygningen kommer således ytterligere i strid med støykravet i KPA § 20.4.
Dispensasjonsvurdering – avstand til nabogrense
Omsøkt plassering av påbygg 40 cm fra grensen til naboeiendom i øst (gnr/bnr 40/216) er i strid med
avstandskrav pbl § 29-4, 2. ledd og kan ikke godkjennes med mindre det gis dispensasjon.
Avstandskrav angitt i pbl § 29-4, 2. ledd sikrer hensyn til luft og åpenhet i et område samt sol- og
lysforhold. Kommunen er restriktiv i forhold til å dispensere fra avstandskravet.

Nabogrense Nabogrense
Adkomsttrapp på gnr/bnr 40/216

Høydeforskjellen mellom eksisterende takterrasse og trapp på naboeiendom er relativt stor og
tiltaket vil gi liten merkbar forskjell for brukere av trappen i forhold til dagens situasjon. Siden taket
er valmet vil påbygget ha liten innvirkning på lysforhold og åpenhet for naboeiendom. Et innbygget
volum vil virke mindre privatiserende for naboeiendom enn en åpen takterrasse som i dag.
Bygningssjefen kan ikke se at omsøkte påbygg vil ha negativ innvirkning på bruken av trappen som gir
gangatkomst fra Professor Kohts vei til bakenforliggende bolighus på 40/216.
Bygningssjefen kan ikke se at hensynene bak avstandskravet blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis
dispensasjon, og konkluderer med at fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering.
Støyforhold inkludert dispensasjonsvurdering
Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk langs Professoer Kohts vei, og ligger i rød sone ifølge
kommunens støysonekart. Ifølge KPA § 20.4 kan eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål
innenfor rød sone gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter.
Tiltaket i seg selv er dermed ikke i strid med bestemmelsen.
Fra søkeres redegjørelse (bygningssjefens kommentar: Enkelte skrivefeil er rettet):
Eksisterende bebyggelsesstruktur langs Prof. Kohts vei ligger nær to veldig trafikkert veier: E18 og
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Prof. Kohts vei. Støyforurensning på eiendommen er høy, den er derfor registrert i rød sone. Pr. dags
dato er uteoppholdsarealene lite i bruk pga sin dårlig stand. Tilstand i boligen i 3. etasje er også
falleferdig. Det er dannet en naturlig boligstruktur langs veien og det omsøkte tiltaket vil bidra til at
dette boligområdet opprettholdes. Eksisterende bolig skal utvides og oppgraderes med: ny
takkonstruksjon, nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg og generelt ny standard. Støykrav i boligen blir
tilfredstilt med hjelp av forskjellige tiltak (se punkt 1-Støy). Men nærheten til veldig trafikkerte veier
er årsaken til at rød støysone dekker hele eiendommen, alle 4 fasader. Det fins ingen forskriftsmessig
stille side som tilfredstiller kravet til uteoppholdsarealene. Ved IG/prosjektering kan
man vurdere å bygge en støyskjerm mot veien. Dette tiltaket er ikke sannsynligvis veldig effektivt
fordi boligen selv ikke virker som en støyskjerm for arealet mot Nord (ref. støykart). Bygningen
ligger i et eneboligstrøk. Bakenfor finnes ikke støyforurensning. Dette åpner muligheten til å
oppleve lite, eller ikke støyforurensede hyggelige områder i nærmiljøet. Boligen skal sannsynligvis bli
brukt som pendlerbolig, noe som vil begrense hvor ofte uteoppholdsarealene vil bli tatt i bruk.
Tiltaket vil ligge på linje med eksisterende bebyggelse langs veien og vil forbedre støysituasjonen
inne, men sannsynligvis ikke ute. Derfor er ikke mulig å oppnå kravet om Lden= 50dB på
uteoppholdsarealene. Tiltaket skal forbedre støysituasjon inne etter forskriftene. Vi kan ikke se at
dette medfører noen ulemper siden dagens situasjon blir forbedret etter at tiltaket er gjennomført.
Bygningssjefen legger dermed til grunn at tiltaket prosjekteres og utføres slik at krav i byggteknisk
forskrift til innendørs støynivå oppfylles for boligen.
Siden omsøkte utvidelse av eksisterende leilighet medfører økning i krav til MUA, som fra før ikke har
tilfredsstillende støynivå, kommer uteoppholdsarealene ytterligere i strid med kravet i KPA § 20.3
som følge av tiltaket. Hensikten med kravet i KPA § 20.3 til støynivå på uteoppholdsareal er at MUA
ikke skal være støyutsatt for å ha tilfredsstillende kvalitet til uteopphold i det fri, inklusive lekeareal.
Siden antall boenheter ikke økes ved tiltaket og kvaliteten inkludert støynivået på utearealene ikke
forverres ved tiltaket, anses hensikten med kravet ikke å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis
dispensasjon i forbindelse med omsøkte tiltak.
Faren for presedens er lav, da bygningstypen med kombinasjon bolig/næring skiller seg ut i området.
Det er en fordel at det er avsatt et vesentlig større MUA på tomten enn kravet tilsier, til tross for at
det er støyutsatt. Tiltaket gjenskaper opprinnelig symmetri i bygningen, og Kulturvernenheten har
uttalt seg positive til tiltaket. Bygningssjefen anser at fordelene ved å dispensere er klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Luftforurensning
Ifølge kommunens temakart ligger eiendommen innenfor rød sone for luftforurensning, jf. KPA §
19.1. I slike tilfeller skal søknaden inneholde vurdering av:
 Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet
som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e) som mulig.
 Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen
 Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.
Vurderingen må forestås av foretak som har relevant kompetanse innenfor fagområdet.
Søker redegjør for forholdet i brev av 5.12.2017:
Eksisterende bebyggelsesstruktur langs Prof. Kohts vei ligger nær to veldig trafikkert veier: E18 og
Prof. Kohts vei. Luftforurensningen i eiendommen er høy, derfor denne er registrert i rød sone. Pr.
dags dato er uteoppholdsarealene i lite bruk pga sin dårlig stand. Tilstand i boligen i 3 etasje er
også falleferdig. Det er dannet en naturlig boligstruktur langs veien og tiltaket vil bidra til at dette
boligområdet opprettholdes. Eksisterende bolig skal oppgraderes med ny takkonstruksjon, nye
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vinduer, ny ventilasjonsanlegg og generell ny standard. Inneklimaet blir ikke forurenset pga bruk av
filter. Bygningen ligger i et eneboligstrok. Bakenfor ligger boliger utenfor rød sone, som vil åpne
muligheten til å oppleve lav eller ikke luftforurensede hyggelige områder i nærmiljøet. Boligen skal
sannsynligvis bli brukt som pendlerbolig, noe som begrenser hvor ofte uteoppholdsarealene blir i
bruk. Tiltaket vil ligge på linje med eksisterende bebyggelse langs veien og vil ikke gjøre at
luftforurensning hverken inne eller ute blir verre. Tiltaket skal forbedre luftkvalitet inne etter
forskriftene. Vi kan ikke se at dette medfører noen ulemper siden dagens situasjon blir forbedret
etter at tiltaket er gjennomført.
Bygningssjefen legger dermed til grunn at tiltaket prosjekteres og utføres slik at krav i byggteknisk
forskrift til innendørs luftkvalitet oppfylles for boenheten. Bygningssjefen vektlegger også at antall
boenheter ikke økes, og anser at kriteriene i KPA § 19.1 er oppfylt på bakgrunn av søkers
redegjørelse.
Visuelle kvaliteter
Tiltaket vurderes å oppfylle kravene til utforming og visuelle kvaliteter angitt i pbl § 29-2.
Naturmangfold
I kommunens kartbase er det ikke funnet registreringer av utvalgte naturtyper, prioriterte arter,
rødlistearter eller "annen natur" på tomta hvor tiltaket søkes utført. På bakgrunn av dette vurderes
kravet i naturmangfoldlovens (nml) § 8 for oppfylt, da saken skal baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap. Ytterligere vurdering etter nml §§ 9-12 er ikke nødvendig i dette tilfellet.
Konklusjon
Søknad om tiltak godkjennes, da det etter at dispensasjoner er gitt, ikke er funnet forhold i strid med
plan- og bygningsloven med underliggende regelverk.

SAKSBEHANDLINGSTID
Det vises til tidsfrister i pbl § 21-7 og SAK10 § 7-2. Ved beregningen er den tiden søker hadde ansvar
for eventuell komplettering av søknaden fratrukket.
Mottatt
15.9.2018

Mangelfull
15.9.2018

Fullstendig
30.1.2018

Vedtak
19.2.2018

Saksbehandlingstid [uker]
2,9

GEBYR
Giroblankett for behandlingsgebyr kr 42.750,- ettersendes tiltakshaver. Betalingsfristen framgår av
blanketten. Gebyret er beregnet etter gjeldende regulativ for byggesaker i Bærum kommune:

Beskrivelse
Tilbygg/påbygg uten ny boenhet
3 dispensasjoner (3M per stk)
Sum

§
17
25

M=
Antall M
6
9

2850
Sum
17100
25650
42750

Ved oppdelt igangsettingssøknad faktureres et tilleggsgebyr på 2M for den andre
igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.
Byggetiltak kan også medføre andre gebyrer, som f.eks. tilknytningsgebyr for vann og avløp, jf.
vedlagte skriv «nyttige opplysninger».
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KLAGERETT
Partene har rett til å påklage avgjørelsen, jf. vedlagte ”Orientering om klagerett”. Om klage på
vedtaket innkommer og blir tatt til følge, kan dette føre til omgjøring av vedtaket. Eventuelle tiltak
utført i mellomtiden må rettes tilsvarende. Ulemper og tap i den forbindelse er Bærum kommune
uvedkommende.

Hanne Høybach
bygningssjef
Tine Færøyvik
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Vedlegg:
Liste over godkjente dokumenter og relevante uttalelser
Generelle opplysninger
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Vedlegg 1 til tillatelsen
ArkivsakID: 16/39315

LISTE OVER GODKJENTE DOKUMENTER OG RELEVANTE UTTALELSER
Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider;
www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID.
Tittel
Ny situasjonsplan
Plan 3. etasje
Fasade syd
Fasade øst
Fasade nord
Snitt
Gateperspektiv
Uttalelse fra Statens vegvesen
Uttalelse NAID/kulturvern - Professor Kohts vei 27 -

Saksdokid
3824180
3725288
3725289
3725290
3725291
3725292
3725293
3858498
3736634
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Vedlegg 2 til tillatelsen

GENERELLE OPPLYSNINGER
Vedtaksmyndighet er delegert fra Bærum kommunestyre til rådmannen i vedtak av 17.6.2009.
Rammetillatelsen avklarer tiltakets rammer og viser hvilke vilkår som skal legges til grunn for den
videre prosjekteringen.
All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig søker.
Det er en betingelse at de forhold ved tiltaket som ikke framgår av søknaden følger
bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig søkt om og gitt.
Tillatelsens varighet og gyldighet forøvrig
Arbeidet må være satt i gang innen 3 år regnet fra rammetillatelsen ellers bortfaller den. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.
Tillatelsen med sine vilkår og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og forutsetter at
tiltaket gjennomføres i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunktet
falle bort ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal følges. Annen dokumentasjon tjener
som underlag for avgjørelsen. Dersom det er gitt avkjøringstillatelse gjelder denne for det konkrete
tiltak og den angitte bruk.
Øvrige instanser og myndigheter
Tillatelsen gjelder kun i forhold til plan- og bygningslovgivningen med mindre annet framgår av
vedtaket. Annet lovverk følges opp av andre myndigheter.
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ORIENTERING OM KLAGERETT
Klagerett
Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller andre
med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap VI.
Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved
dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig,
kan klagen realitetsbehandles i stedet for å avvises.
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part,
dvs. ble lagt i Deres postkasse, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om De på dette
tidspunkt var bortreist eller av andre grunner forhindret fra å gjøre Dem kjent med
meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet for fristberegningen, men unntaksvis kan det gi
grunnlag for oppreisning for oversittelse av klagefristen, jf. fvl § 31.
Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av
vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen
klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen
tas til behandling.
Postlegging av klagebrevet innen fristens utløp regnes som tilstrekkelig for at klagen anses fremsatt i
tide.
Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og fremsendes gjennom Bærum
kommune, Plan- og bygningstjenesten, Postboks 700, 1304 Sandvika.
Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det klages over
og den/de endringer som ønskes. Det vil være en fordel om betegnelsen "klage" og arkivsakID
fremkommer konkret i brevet. De grunner som klagen støtter seg til bør nevnes og eventuelle andre
opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.
I særlige tilfelle kan klagefristen forlenges, og beslutning om dette skal være gjort før klagefristen på
3 uker er utløpt.
Klager som er for sent fremsatt og hvor det heller ikke kan gis oppreisning for oversittelse av
klagefristen (jf. fvl. § 31), vil bli avvist slik at klagen ikke tas under behandling, jf. forvaltningsloven §
33 og § 2.
Igangsettingstillatelser
Igangsettingstillatelse kan ikke påklages. Unntaket er hvis igangsettingstillatelsen inneholder endring
av vilkår i rammetillatelsen eller endring av ansvarsretter.
Utsatt iverksettelse av vedtaket
Selv om klagerett foreligger kan vedtaket gjennomføres straks. Dersom gjennomføring av vedtaket vil
kunne medføre ugjenopprettelig skade på omgivelsene, kan det begjæres at iverksettingen av
vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Kommunens beslutning om å gi eller avslå en slik begjæring om utsatt iverksettelse er ikke et
enkeltvedtak som kan påklages.
I daglig språkbruk benyttes ofte også betegnelsen "oppsettende virkning". Dette betyr nøyaktig det
samme.
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Rett til å se sakens dokumenter og til å få veiledning
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De kan gjøre dem kjent med
sakens dokumenter på Bærum kommunes internettsider, www.baerum.kommune.no;
innsyn/postlister (søk på arkivsakID eller gnr/bnr som står i vedtaket). Vær oppmerksom på at
klagesak får nytt saksnr. i forhold til byggesaken). Dokumentene kan også ses ved henvendelse til
Plan- og bygningstjenesten og her vil De også kunne få veiledning om saksbehandlingsregler og andre
regler av konkret betydning for Deres rettigheter og plikter innen bygningsmyndighetenes
saksområde.
Sakskostnader
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget
forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot
det (jf. forvaltningsloven § 36 første ledd). Bestemmelsen har frist for fremsettelse av kravet og angir
adressat for kravet m.v.
Klage over vedtak etter vegloven.
Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjørsel) behandles av Planutvalget med endelig
virkning, og går ikke til fylkesmannen.
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NYTTIGE OPPLYSNINGER FOR DEN SOM SKAL BYGGE
Sist oppdatert januar 2018
Graving/fylling
Før graving eller fylling påbegynnes må disse etatene varsles for påvisning av kabler og ledninger:
Hafslund Nett, Canal Digital, Telenor og Bærum kommune v/ Vann og avløp.
Tiltakshaver er ansvarlig for skader på slike ledninger og kabler og må sørge for nødvendig
beskyttelse. Graving i offentlig veiområde må ikke påbegynnes før Bærum kommune v/ Vei og trafikk
har gitt tillatelse. Husk at arbeid som medfører graving i offentlig vei krever tiltaksklasse 2 for de
aktuelle ansvarsområdene.
Vann og avløp, søknad om sanitærabonnement
Rør- og sanitæranlegget må ikke påbegynnes før rørleggeranmeldelse er sendt inn til Vann og avløp
og er godkjent. Ansvarlig rørleggerforetak må anmelde den gunstigste fremføring av ledningene.
Vann og avløp, tilknytningsgebyr og årsgebyr
Det skal betales tilknytningsgebyr for nybygg uansett størrelse og for tilbygg/påbygg over 100 m²,
uavhengig av om tiltaket omfatter sanitærinstallasjoner eller ikke. Tilknytningsgebyret beregnes per
m² og faktureres ved første igangsettingstillatelse.
Ved tilbygg/påbygg eller annen endring av en bygnings størrelse, kan beregningsgrunnlaget for
originalbygget endres. En eventuell endring skjer først når igangsettingstillatelse er gitt.
Skulle arbeidet ikke bli utført i løpet av ett år må det meldes fra til tjenestested Vann og avløp
dersom økt beregningsgrunnlag skal unngås.
Bærum kommunes forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og prisliste for vann- og avløpsgebyrer
ligger på kommunens hjemmesider
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/priser-og-beregninger/
Renovasjon
Det må avsettes plass for ett søppelstativ pr. husstand, eventuelt større enhet hvis det er flere
leiligheter. Avstand til kjørbar vei skal ikke overstige 10 m.
Strømleveranse
For strømleveranse må Hafslund Nett AS kontaktes, se www.hafslund.no.
Fjernvarme
Oslofjord Varme AS har konsesjon for fjernvarme i Sandvika-området, Lysaker og Fornebu. Bygninger
innenfor disse områdene gis generelt pålegg om fjernvarmetilknytning.
Bredbånd- og TV-leveranse
Det finnes flere tilbydere av høyhastighets bredbånd og tv-produkter, f.eks. Viken Fiber, Canal Digital,
Telenor eller Get. Sjekk hvilke som tilbyr tjenester på din adresse, og ta kontakt med dem for
tilbud/kontrakt. Vær oppmerksom på at det er krav til autorisasjon for arbeider knyttet til kabel-tvnett.
Andre særanmeldelser
Anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser i brann- og eksplosjonsvernloven skal
anmeldes til brannvesenet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Peis/ildsted som del av nytt bygg skal være godkjent av Bærum kommune Byggesak før arbeidene
begynner. Ny peis eller nytt ildsted i eksisterende bygg er i utgangspunktet fritatt for søknad eller
melding. Pipe er ikke unntatt.
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Husbrannslange
Brannvesenet Asker og Bærum anbefaler alle husstander å ha husbrannslange.
Støyende arbeider
For anleggsarbeider gjelder støygrenser i kap. 4 i Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016. Se også veileder til retningslinjen, M-128-2014. Støygrensene
skjerpes hvis det er snakk om anleggsperioder over 6 uker og hvis det er snakk om impulsiv støy
(sprengning, banking, boring, spunting, pigging, pæling eller håndtering av steinmasser). Ta kontakt
med Folkehelsekontoret for å søke om tillatelse dersom det antas at støygrensene overskrides.
Les mer på www.baerum.kommune.no/stoy.
Nyttige adresser:
Bærum kommune Vann og avløp
(Kommunegården, 2. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
Tlf.: 67504050
E-post: vams@baerum.kommune.no
Vakttelefon for akutte hendelser på vann- og
avløpsnettet (24t): 67506060 / 95106060
Internett: www.baerum.kommune/va
Bærum Kommune Byggesak
(Kommunegården, 3. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
Tlf.: 67504463
Internett: www.baerum.kommune.no/byggesak
Asker og Bærum Brannvesen
Gml. Ringeriksvei 42, 1357 Bekkestua
Tlf.: 66764200
Internett: www.abbv.no

Bærum kommune Vei og trafikk
(Kommunegården, 2. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
Tlf.: 67504050
E-post: veiogtrafikk@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/tjenester/veitrafikk-og-parkering/

Statens vegvesen, Region øst
Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer
Tlf.: 81522000
Internett: www.vegvesen.no
Besøksadresse: Statens vegvesen Distrikt Stor-Oslo,
Østensjøveien 34, Oslo
Bærum kommune Folkehelsekontoret
(Budstikkagården, 2.et.)
Rådmann Halmrastsvei 2
1304 Sandvika
Tlf. 67503200
Hafslund Nett AS
Oslofjord varme
0247 OSLO
Brynsveien 2, 1338 Sandvika
Tlf.: 02100/81570020
Tlf.: 67804960/92697091(vakt)
Internett: www.hafslundnett.no
E-post: firmapost@oslofjordvarme.no
Internett: www.oslofjordvarme.no
Gravemelding og påvisningstjeneste
Canal Digital Kabel TV AS
Bærum kommune VA, Hafslund Nett AS, Canal Digital Postboks 167 Sentrum, 3701 Skien
Kabel TV AS, Telenor og Oslofjord varme
Tlf.: 06090
Geomatikk AS, Postboks 103 Økern, 0509 Oslo
Internett: www.canaldigital.no
Tlf.: 09146
Internett: www.geomatikk.no www.gravemelding.no Viken Fiber AS
Postboks 3628, 3007 Drammen
Arbeid nær luftledning og melding om kabelskade
Tlf.: 21 45 45 00
(feilmelding): 81530400
Internett: www.vikenfiber.no
Telenor kabelnett
E-post:kabelnett@telenor.com
Internett: www.telenor.no/kabelnett

14 av 14

Vedlegg 8:

KJØPEKONTRAKT

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV EIENDOM MED OG UTEN OPPGJØRSANSVARLIG.
Utkast A [dato] av [Megler] ved [forfatter]. [Megler] har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold.
Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor. Avtalen inngås ved at den undertegnes av selger og kjøper.

KJØPEKONTRAKT
mellom
[Selger]
og
[Kjøper]
vedrørende salg av
[angi eiendommen]

#5358555/6

1.

PARTENE OG EIENDOMMEN1
[Selger], org.nr. [org.nr. Selger], (Selger) eier gnr. [●], bnr. [●] med påstående bygninger og
anlegg i [●] kommune (Eien2dommen).
Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Eiendommen skal overdras
fra Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen.

2.

KJØPESUMMEN OG EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER

2.1

Kjøpesummen og omkostninger
Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [●] (Kjøpesummen).
I tillegg skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle
pantedokumenter til Kjøpers långiver.
Det betyr at Kjøper totalt skal betale NOK [●] (Vederlaget).

2.2

Eiendommens avkastning og kostnader
Selger har rett til den avkastning Eiendommen gir frem til og med den dagen Kjøper overtar
Eiendommen. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved Eiendommen.
Senest [30] dager etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom foreta pro &
contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til Eiendommen per Overtakelse. Hvis partene
ikke blir enige om dette oppgjøret innen fristen, kan hver av partene kreve at en uavhengig
statsautorisert revisor som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, avgjør hvordan
oppgjøret skal foretas med bindende og endelig virkning for partene. Denne avgjørelsen skal
foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt.

Viktig informasjon om kryssreferanser
Dersom nye avsnitt skal tilføyes, skal dette alltid gjøres ved å plassere markøren på slutten av foregående avsnitt før «Enter»
trykkes. Punktet det ev. er satt referanse til, vil da forskyves. Ved kryssreferanser er det alltid satt referanse til punktet, ikke
teksten.
Dersom et punkt det er satt kryssreferanse til, slettes, vises meldingen
Feil! Fant ikke referansekilden. Dersom eksisterende tekst i et punkt skal erstattes med ny tekst, må ny tekst tilføyes (i samme
punkt) før aktuell tekst slettes. Hvis ikke vil referansen bli fjernet.
Ved bruk av “Spor endringer” vil all form for nummerering (i avsnitt og fotnoter) kunne vises uriktig inntil “alle endringer er
godtatt”.
Merk at ”søk og erstatt”-funksjonen kan benyttes til å erstatte [Selger], [org.nr. Selger], [Kjøper], [org.nr. Kjøper],
[signeringsdato], [Megler], [org.nr. megler], [Kjøpers bank], [org.nr. Kjøpers bank], [overtakelsesdato], [Selgers repr.], og
[Kjøpers repr.] med korrekt betegnelse gjennom hele dokumentet.
Alle kryssreferanser bør oppdateres etter “alle endringer er godtatt”. Dette gjøres på følgende måte:
1.
Markør plassert i teksten
a)
Trykk Ctrl + A (all tekst merkes)
b)
Trykk F9 (alle kryssreferanser oppdateres)
2.
Markør plassert i feltet med fotnoter
a)
Utfør punktene a) og b) ovenfor
1
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2.3

Forsinket betaling
Betales ikke Vederlaget eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, skal
skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling
skjer.

3.

OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR
Eiendommen skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den [●] (Overtakelse).2 Fra samme tidspunkt
overtar Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd
på garantiene som gis per Overtakelse.
Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i vedlegg 4,
og Selger og Kjøper påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter etter oppgjørsavtalen.

4.

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN

4.1

Kjøpers betingelser
Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er
oppfylt eller frafalt av Kjøper: 3
(a)

Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen,
som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen.

(b)

[Beholdes bare hvis Kjøper skal utføre en due diligence etter signering av avtalen]
Kjøper har i sin tekniske, finansielle og juridiske due diligence ikke avdekket forhold
som han mener avviker fra den informasjon som Selger har gitt om Eiendommen. Hvis
Kjøper avdekker slike forhold og ønsker å trekke seg fra avtalen, må Kjøper sende
skriftlig melding om dette til Selger innen [●] kl. 12.00. Kjøper blir ellers bundet av

2 NB: Hvis gjennomføringen av eiendomssalget er betinget av forhold utenfor partenes kontroll og det er usikkert når
betingelsene vil oppfylles, bør man heller skrive at: «Overtakelse skal skje [●] bankdager etter at alle betingelsene i punkt 4.1
og 4.2 er oppfylt eller frafalt». Dessuten bør man tilføye et nytt punkt 4.5 med overskrift «Frist for gjennomføring av avtalen»:
Hvis betingelsene for gjennomføring av denne avtalen ikke er oppfylt eller frafalt innen [●], kan både Selger og Kjøper ved
skriftlig melding til den annen part si opp denne avtalen. Hvis en betingelse ikke er oppfylt som følge av en parts brudd på
avtalen, kan den misligholdende part ikke si opp avtalen.»
3 Kjøpers erverv av Eiendommen er underlagt meldeplikt etter konkurranseloven § 18 hvis samlet leie fra Eiendommen og
Kjøper (inkludert alle selskapene i Kjøpers konsern, samt øvrige selskaper som helt eller delvis kontrolleres av Kjøpers
konsern) overstiger NOK 1 milliard, og individuell norsk omsetning for Eiendommen og Kjøper (inkludert de nevnte
selskapene) overstiger NOK 100 millioner. Hvis transaksjonen er meldepliktig og Selger skal ha risikoen for at
Konkurransetilsynet godkjenner transaksjonen, kan følgende betingelse inntas her: «Kjøpers erverv av Eiendommen har blitt
klarert av Konkurransetilsynet ved at tilsynet har gitt underretning om at tilsynets behandling av transaksjonen er avsluttet,
eller at tilsynet ikke har gitt varsel om videre behandling av transaksjonen innen de fristene som konkurranseloven oppstiller.»
Er transaksjonen meldepliktig, og Kjøper skal ha risikoen for at tilsynet godkjenner transaksjonen, kan følgende tekst tas inn
under et nytt punkt med overskriften «Melding til Konkurransetilsynet»: «Kjøpers erverv av Eiendommen er underlagt
meldeplikt etter konkurranseloven § 18. Kjøper skal sende melding om transaksjonen til Konkurransetilsynet senest tre dager
etter at denne avtalen er signert. Dessuten skal Overtakelse (om nødvendig) utsettes til dagen som faller én uke etter at
gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd opphører. Partene kan ikke gjøre krav gjeldende mot hverandre
som følge av en slik utsettelse.
For øvrig har Kjøper risikoen for at tilsynet nedlegger forbud mot Kjøpers erverv av Eiendommen eller stiller vilkår for ervervet.
Kjøper skal uansett betale Vederlaget på det tidligste tidspunktet av i) én uke etter at gjennomføringsforbudet i
konkurranseloven § 19 første ledd opphører, eller ii) [●] uker etter signering av denne avtalen. Hvis tilsynet nedlegger et
forbud, har Kjøper rett til å selge Eiendommen til tredjemann.»
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avtalen og kan ikke gjøre gjeldende som avtalebrudd noe han ble kjent med eller burde
blitt kjent med i forbindelse med sin due diligence.
4.2

Selgers betingelser
Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er oppfylt
eller frafalt av Selger:
(a)

4.3

Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signeringen av denne
avtalen, som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen.4

Oppfyllelse av betingelsene
Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene
for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold.

4.4

Betydningen av at avtalen bortfaller
Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller
frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part.
Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den annen
part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet.

5.

SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE
Frem til Overtakelse skal Selger sørge for:
(a)

At Eiendommen i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse forvaltes på
sedvanlig måte, herunder at Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig måte og i et
omfang som ikke er mindre enn før signering av denne avtalen.

(b)

At Selger ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen, og at ingen
avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen heves, endres eller sies opp uten
Kjøpers skriftlige samtykke.

(c)

Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7.

(d)

Å holde Eiendommen fullverdiforsikret.

(e)

At Eiendommens ledige arealer ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse.

(f)

[Beholdes bare hvis Selger skal besørge visse arbeider utført før Overtakelse] At de
arbeidene som er omtalt i vedlegg [●], blir ferdigstilt før Overtakelse for Selgers regning
på en fagmessig måte og i samsvar med offentligrettslige krav.

4 Den bestemmelsen kan komme til anvendelse ved antesipert mislighold av Kjøpers forpliktelse til å betale kjøpesummen,
f.eks. fordi Kjøper har innstilt sine betalinger, eller fordi det inntrer en vesentlig forsinkelse som følge av at Kjøper forsømmer
å sende konkurransemelding til avtalt tid, se note 3.
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6.

SELGERS ANSVAR ETTER AVHENDINGSLOVEN, MV.
Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Det foreligger en mangel hvis
Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i avhendingsloven
§ 3-8 eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-7.5
Ved anvendelsen av avhendingsloven § 3-7 og 3-8 hefter Selger ikke for uriktige eller
manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort
opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er
uriktige.6
Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav
gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet
lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende
opplysninger etter avtaleloven.
Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse
som skyldes forhold på Selgers side.

7.

SELGERS GARANTIER
Selger garanterer at følgende vil gjelde per 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 vedlegg 2, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser (bortsett
fra ev. leieavtaler som er registrert som det).

(c)

At Selger ikke har brutt ev. leieavtaler med tilhørende tilleggsavtaler angitt i
vedlegg Feil! Fant ikke referansekilden., og at Selger ikke kjenner til at en ev. leier har
brutt en leieavtale. Strykes dersom leieavtaler ikke foreligger.

5 Før avtale inngås, vil Selger regelmessig gi Kjøper omfattende informasjon og svare på en rekke spørsmål om Eiendommen.
Selger har etter avhendingsloven § 3-8 et meget strengt, objektivt ansvar der Selger hefter for enhver uriktig opplysning som
kan ha påvirket avtalevilkårene, selv om Selger verken skjønte eller burde skjønt at opplysningen var uriktig. For å redusere
risikoen for ansvar her bør Selger når han gir Kjøper dokumenter eller svarer på spørsmål, presisere at all den informasjonen
som han gir Kjøper, så langt Selger kjenner til, er riktig og ta forbehold om feil i leietakeroversikter, mv. Dessuten vil en
forsiktig Selger gjerne kreve at det objektive ansvaret for uriktige opplysninger gjøres betinget av skyld på samme måte som
ansvaret for manglende opplysninger i avhendingsloven § 3-8 er det. I så fall tilføyer man følgende setning her: «For at det
skal foreligge en mangel etter avhendingsloven § 3-8, er det likevel et vilkår at Selger måtte kjenne til at opplysningen som
Selger har gitt, var uriktig da denne avtalen ble signert.»
6 For ytterligere å begrense kretsen av personer som Selger hefter for, kan man erstatte dette avsnittet med følgende avsnitt:
«Ved anvendelsen av avhendingsloven § 3-7 og 3-8 hefter Selger bare for uriktige eller manglende opplysninger gitt av
følgende personer (i fellesskap Nøkkelpersonene): Medlemmer av styret og daglig leder i Selger, samt [●],[●]]. Selger hefter
uansett ikke for opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Nøkkelpersonene har gjort opplysningene
tilgjengelig for Kjøper, med mindre Nøkkelpersonene selv kjenner til at opplysningene er uriktige. Der det i punkt 7 er referert
til det Selger kjenner til, siktes det utelukkende til det Nøkkelpersonene kjenner til.»
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(d)

At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler
angitt i vedlegg Feil! Fant ikke referansekilden., og at disse avtalene er gyldige og
gjengir alt som er avtalt med leierne. Strykes dersom leieavtale ikke foreligger.

(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 6 og 7, 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 7.
8.

BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR

8.1

Kjøpers kunnskap
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 eller 7 noe som han selv faktisk kjente
til ved signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de
dokumentene Selger har gjort tilgjengelig for Kjøper før signering av denne avtalen. Denne
begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (a) (om eierskap til
Eiendommen).7

8.2

Reklamasjon
Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60
dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig
melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett
taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon
innen ett år etter Overtakelse.
Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på punkt 7 bokstav (a) (om eierskap til
Eiendommen). For et slikt brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest
tre år etter Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som
skyldes at han har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han
oppdaget det.

8.3

Omfanget av erstatningen
Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2),
selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av
felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.
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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 fristene i punkt 8.2 ved å gi skriftlig
melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene.
8.4

Beløpsmessig ansvarsbegrensning
Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger:
(a)

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn
0,1% av kjøpesummen,8 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 1% av
kjøpesummen,9 men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har
Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone.

(c)

Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne
ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (a) (om
eierskap til Eiendommen).

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke
ved brudd på andre punkter i denne avtalen.
8.5

Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen
Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 7 bokstav (a) (om
eierskap til Eiendommen) og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset
til Vederlaget.

8.6

Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet
Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 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.

8.7

Betydningen av ansvarsbegrensningene for Kjøpesummen
Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar
etter punkt 6, 7 og 8.

I praksis er dette beløpet gjerne 0,1 % av Kjøpesummen, dog ikke lavere enn NOK 50 000 eller høyere enn NOK 1 million.
Beløpsterskelen her settes ofte til 1 % av Kjøpesummen, men er sjelden lavere enn NOK 500 000 eller høyere enn NOK 3
millioner.
8
9
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9.

BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre
misligholdsbeføyelser etter avhendingsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen,
herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd.10

10.

SELGERS SKADESLØSHOLDELSE
Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som springer
ut av:
(a)

At Eiendommen blir skadet i perioden mellom signering av denne avtalen og kl. 1200
på dagen for Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder ikke hvis tapet er lavere
enn beløpsterskelen i punkt 8.4(a), eller hvis i) kostnadene til gjenoppføring/ reparasjon
og leietap som følge av skaden er fullt dekket av en forsikring eller dekkes av Selger
eller Selger stiller betryggende sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, og ii) alle
leierne til Eiendommen bekrefter at de vil videreføre eller gjenoppta sitt leieforhold på
uendrede vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. Kjøper taper retten til å gjøre brudd
på denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 45 dager etter
Overtakelse, gir Selger skriftlig melding om at han krever erstatning for skaden.

(b)

[Benyttes hvis Kjøper har gjennomført en due diligence før signering og har funnet noe
som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.]

Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.1, 8.2 og 8.4 gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 10.
11.

MERVERDIAVGIFT. OVERFØRING AV JUSTERINGS-/TILBAKEFØRINGSFORPLIKTELSER OG
RETTIGHETER
Det er ikke justeringsforpliktelser.

12.

FULLSTENDIG AVTALE
Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver
tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne
avtalen.

13.

FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER
Kjøper fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot nåværende eller
tidligere styremedlemmer eller ansatte hos Selger eller selskap i samme konsern som Selger,
Selgers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller Selgers megler, rådgivere eller representanter
som følge av deres handlinger eller unnlatelser frem t.o.m. Overtakelse. Dessuten skal Kjøper
holde disse personene (de Beskyttede Personer) skadesløse for det tilfelle Kjøpers aksjeeiere
(direkte og indirekte) eller kreditorer gjør krav gjeldende mot dem som følge av deres

Hvis Overtakelse skjer før Kjøper har betalt hele Kjøpesummen, kan følgende tilføyes: «Selger tar forbehold om at Selgers
hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i avhendingsloven § 5-3 (4).»
10
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handlinger eller unnlatelser i forbindelse med inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen
med vedlegg.
Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet mot
de Beskyttede Personer springer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt avtale med
de Beskyttede Personer.
14.

MEDDELELSER
Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til følgende
adresser:
For Selger: [●]
For Kjøper: [●]
Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:
wold@novamegling.no i Nova Næringsmegling AS.

15.

LOVVALG OG TVISTELØSNING
Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av
et annet lands rett.
Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær
rettergang med Oslo som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold
til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er bestemt her.

16.

VEDLEGG
Vedlagt følger:

17.

1.

Firmaattester for Selger og Kjøper

2.

Grunnboksutskrifter

3.

Prospekt med vedlegg

4.

Oppgjørsavtale

UNDERSKRIFT
Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og [Megler] beholder
ett hver.
Oslo [signeringsdato]
for [Selger]

for [Kjøper]

[Selgers repr.]

[Kjøpers repr.]
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VEDLEGG 4
OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG DER SELGERS LÅN INNFRIS ETTER TINGLYSING AV SKJØTET TIL KJØPER11
1

OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN

[Selger], org.nr. [org.nr. Selger], (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag inngått
avtale (Avtalen) om salg av gnr. [●], bnr. [●] med påstående bygninger og anlegg i [●] kommune
(Eiendommen).
Ord med stor forbokstav i denne avtalen (Oppgjørsavtalen) skal bety det samme som i Avtalen.
Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert [Megler], org.nr. [org.nr. megler],
(Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring av oppgjøret som beskrevet nedenfor.
Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal finne sted etter punkt 2.2 i Avtalen.
Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato].
Vederlaget skal betales til kontonr. [•] (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til
Oppgjørsansvarlig.
Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal utbetales til
Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til Kjøper. Renter under
halvparten av rettsgebyret utbetales ikke.
2

HANDLINGER FØR OVERTAKELSE

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt Feil! Fant ikke referansekilden.:
Handling
2.1

Ansvarlig

Utstede og sende til tinglysing et sikrings- Selger
dokument på Eiendommen pålydende Vederlaget
til
fordel
for
Oppgjørsansvarlig.
Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for
ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers
långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til
Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selger å
avhende, pantsette eller på annen måte råde over
Eiendommen
uten
samtykke
fra
Oppgjørsansvarlig.

Frist

Status

Straks etter
signering av
Avtalen

11 Denne oppgjørsavtalen forutsetter i tråd med eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at ingen deler av Kjøpesummen blir utbetalt
fra Oppgjørskontoen før skjøtet er tinglyst (konferert). Selger må bære rentekostnaden på egne lån fra Overtakelse til lånene
innfris og løper en risiko for endringer i over- og underkurs på lånene fra Overtakelse frem til innfrielse.
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Handling

Ansvarlig

Frist

2.2

Levere til Oppgjørsansvarlig et signert skjøte Selger
utstedt til Kjøper. Oppgjørsansvarlig skal ikke
utlevere skjøtet til Kjøper før oppgjøret er
gjennomført.

Straks etter
signering av
Avtalen

2.3

Levere til Oppgjørsansvarlig en signert egen- Kjøper
erklæring om konsesjonsfrihet.12

Straks etter
signering av
Avtalen

2.4

Forutsatt at punkt 2.3 er oppfylt, innhente Oppgjørskommunens bekreftelse på egenerklæringen om ansvarlig
konsesjonsfrihet.

Så fort som
mulig

2.5

Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og Kjøper
bekreftede pantedokumenter over Eiendommen
utstedt fra Kjøper til [Kjøpers bank], org.nr.
[org.nr. Kjøpers bank], (Långiveren).13

Senest ved
Overtakelse

2.6

Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra Selger/
alle kreditorene med panterett (herunder tinglyst Oppgjørslegalpant) i Eiendommen om at de vil slette sitt ansvarlig
pant hvis de mottar et nærmere angitt beløp
(Lånene) fem virkedager etter Overtakelse.

Før Overtakelse

2.7

Innhente eventuelle samtykker som er Selger/
nødvendige for at skjøtet og eventuelle pante- Oppgjørsdokumenter til Långiveren blir tinglyst.
ansvarlig

Før Overtakelse

3

Status

HANDLINGER VED OVERTAKELSE

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, Selger har levert skjøtet til
Oppgjørsansvarlig, jf. punkt 2.2, og sikringsdokumentet er tinglyst (konferert), skal:
(a)

Kjøper betale Vederlaget til Oppgjørskontoen slik at beløpet er disponibelt før kl. 11.00 ved
Overtakelse, og

(b)

såfremt Vederlaget er innbetalt til Oppgjørskontoen, skal Oppgjørsansvarlig ved Overtakelse
sende til Kartverket skjøtet, egenerklæringen om konsesjonsfrihet og eventuelle
pantedokumenter til fordel for Långiveren og annen nødvendig dokumentasjon for
tinglysning av disse dokumentene.

12 Det må undersøkes om en slik egenerklæring er tilstrekkelig, eller om konsesjonsloven med tilhørende forskrifter medfører
at konsesjon er nødvendig.
13 Dette punktet strykes hvis Eiendommen ikke skal pantsettes i forbindelse med oppgjøret.
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Hvis Lånene er høyere enn Kjøpesummen, skal Selger innbetale differansen mellom Lånene og
Kjøpesummen til Oppgjørskontoen slik at beløpet er disponibelt før kl. 11.00 ved Overtakelse.14 Bryter
Selger denne forpliktelsen, skal Oppgjørsansvarlig ikke sende dokumentene nevnt i bokstav (b) til
Kartverket.
4

UTBETALING AV KJØPESUMMEN, MV.

Oppgjørsansvarlig skal sørge for at oppgjøret gjennomføres på en dag (Oppgjørsdagen) som senest
kan være tre virkedager etter at skjøtet og pantedokumentene til Långiveren er tinglyst (konferert).
Hvis Oppgjørsdagen ikke er fem virkedager etter Overtakelse, skal Oppgjørsansvarlig innhente en
oppdatert Restgjeldsoppgave per Oppgjørsdagen.
Når skjøtet og pantedokumentene til Långiveren er tinglyst (konferert), skal Oppgjørsansvarlig
kontrollere om Selgers kreditorer har tatt beslag i Eiendommen. Hvis de ikke har det, skal Oppgjørsansvarlig på Oppgjørsdagen:
(a)

innfri Lånene med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven per Oppgjørsdagen,

(b)

utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig, og

(c)

utbetale det som gjenstår av Kjøpesummen inklusive opptjente renter på Oppgjørskontoen
til Selgers konto med nr. [•].

Oppgjørsansvarlig skal besørge rettidig betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr til Kartverket.
Oppgjøret skal gjennomføres iht. denne Oppgjørsavtalen selv om Kjøpers kreditorer tar beslag i
Eiendommen etter Overtakelse.
5

TILBAKEHOLD I KJØPESUMMEN TIL SIKKERHET FOR HEFTELSER OVER EIENDOMMEN

Hvis i) det foreligger en pengeheftelse over Eiendommen som Selger skal besørge slettet, og som ikke
omfattes av Restgjeldsoppgaven, ii) det som gjenstår av Kjøpesummen på Oppgjørskontoen etter
innfrielse av Lånene med god margin gir betryggende sikkerhet for full innfrielse av forpliktelsen sikret
ved heftelsen og iii) alle de øvrige betingelsene i punkt 4 i Avtalen og punkt 2 og 3(a) i Oppgjørsavtalen
er oppfylt eller frafalt ved Overtakelse, skal Oppgjørsansvarlig foreta handlingene i punkt 3(b) og 4 i
Oppgjørsavtalen, men holde tilbake et beløp på Oppgjørskontoen som med god margin gir
betryggende sikkerhet for full innfrielse av forpliktelsen sikret ved heftelsen. Det overskytende beløp
på Oppgjørskontoen skal utbetales til Selgers konto tidligst første virkedag etter at skjøtet og
pantedokumentene til Långiveren er tinglyst. Det beløp som holdes tilbake (inklusive rentene på
Oppgjørskontoen), skal utbetales når heftelsen er slettet eller en bank skriftlig har bekreftet at
heftelsen vil slettes.

Hvis Selger skal unngå å betale denne differansen, må det innhentes nye Restgjeldsoppgaver som bekrefter at kreditorene
vil slette alle panteretter hvis de mottar et beløp som er lavere enn Kjøpesummen.
14
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6

OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 og 3(a) ikke er oppfylt eller frafalt ved
Overtakelse, skal oppgjøret, bortsett fra i de tilfelle som er omtalt i punkt 5, likevel gjennomføres hvis
og når samtlige vilkår er oppfylt eller frafalt innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt
Overtakelse iht. skriftlig endringsavtale mellom partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke
er oppfylt eller frafalt innen utløpet av den nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig
tilbakebetale mottatt lånebeløp inklusive renter til Långiveren og den gjenværende delen av
Vederlaget til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak sørge for sletting av
sikringsdokumentet.
7

SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT

Straks skjøtet er tinglyst og heftelser som skal slettes, er slettet, skal Oppgjørsansvarlig sende
sikringsdokumentet til sletting, med mindre Kjøper gir instruks om noe annet.
***
Oslo, [signeringsdato]

for [Selger]

for [Kjøper]

[Selgers repr.]

[Kjøpers repr.]

for [Megler]
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