ØSTERØYA

Fritidstomt Østerøya ( tomt III)
2 500 000 kr 518 m² (eiet)
Ferdig regulert fritidstomt i landlige omgivelser med kort vei til
flotte badeplasser, samt idylliske turområder

Eiendomsmegler

Daglig leder/ Eiendomsmegler

Håkon Marcus Tappeluf

Andreas Haraldsen

92 29 88 04 | haakon.tappeluf@krogsveen.no

97 00 64 00 | andreas.haraldsen@krogsveen.no

Fritidstomt Østerøya ( tomt III)

Prisantydning

2 500 000 kr

Omkostninger

63 842 kr

Totalpris

2 563 842 kr

Tomteareal

518 m² (eiet)

Type

Tomt - fritid

Eierform

Eiet

Kort om eiendommen
Sjarmerende og populært beliggende fritidseiendom (ferdig regulert) på populære Østerøya i barnevennlige
omgivelser med kort gange til sjø og flotte turområder. Flotte bademuligheter på Skjellvika badestrand som
er rikt befolket på de varme sommertider med flotte turområder samt flere fiskeplasser. Kort vei til Kyststien
som er ideell for turgåing langs svaberg og sjø med mulighet for både jogging og sykling m.m.
Sykkelavstanden er kort til Yxney der en finner flere flotte badestrender, samt idylliske turområder.
Private stikkledninger ligger frem til tomtegrense, slik at avstanden er kort mtp. tilkopling.
Grunneier (Thomas Nielsen) informerer om at båtplass (sommerplass) kan leies for kr. 5.000,- pr.år. (Maks 16
fot / Ca.1-2mnd dybde / Bredde plass 2,5m, lysåpning 2,3m.)

Innhold og byggemåte
Eiendommen
Fritidstomt Østerøya ( tomt III) , 3237 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 94, bruksnummer 184, ideell andel 1/1
Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
Elektriske kraftlinjer tinglyst 27.02.1967 med dagboknummer 990114
VEDR.SANDAR E-VERK . Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50. Gjelder denne registerenheten med flere.
Bestemmelse om kloakkledning tinglyst 24.08.2009 med dagboknummer 615359
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:80. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50.
Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om vann og kloakkledning tinglyst 24.08.2009 med dagboknummer 615387
Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50 . Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om kloakkledning datert 24.08.2009 med dagboknummer 615412
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:136. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50.
Gjelder denne registerenheten med flere
Best. om vann/kloakkledning tinglyst 08.10.2009 med dagboknummer 755106
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:132. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50.
Gjelder denne registerenheten med flere.
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Bestemmelse om kloakkledning tinglyst 12.01.2011 med dagboknummer 26625.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:131. Med flere bestemmelser. Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50.
Gjelder denne registerenheten med flere.
Best. om vann/kloakkledning/adkomstrett datert 26.11.2014 med dagboknummer 1035888.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:181. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført
fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50 .Gjelder denne registerenheten med flere.
Best. om vann/kloakkledning og veg tinglyst 12.12.2016 med dagboknummer 1150933.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:181
Overført fra: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:50
Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse om veg tinglyst 681719 med dagboknummer 681719.
Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:94 Bnr:169
Denne tomten vil få tinglyst veirett med felles drift og vedlikeholdsplikt.
Ved fradeling vil de fleste av disse tinglyste servituttene automatisk bli overført på ny matrikkel (nytt gnr./bnr.)
, selv om de trolig ikke har noen betydning for herværende tomt.
Diverse
Selger informerer om at adkomstvei muligens skal flyttes nærmere denne eiendom enn hva fremkommer
av vedlagte plankart dersom det blir aktuelt å fradele en tomt på andre siden av veien. Tomtegrensene er
hensyntatt denne eventuelle flyttingen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
På sikt skal det trolig fradeles flere hyttetomter som grenser til herværende eiendom. Ta kontakt for nærmere
informasjon.
Grunneier (selger)har som forbehold at endelig byggetegning skal godkjennes før igangsetting.
Eiketrær er fredet og kan ikke beskjæres ( se vedlagte tomtekart for tegning av trær). Byggeavstand til
eiketrær må påregnes.
Det tas forbehold om at tomten blir godkjent fradelt.
Denne tomten kan kun bebygges med maks 1.etg.

Beliggenhet og tomteforhold
Beliggenhet
Her kan du få hyttedrømmen realisert!
Landlig og populært beliggende fritidseiendom på populære Østerøya i barnevennlige omgivelser med kort
gange til sjø og flotte turområder. Flotte bademuligheter på Skjellvika badestrand som er rikt befolket på
de varme sommertider med flotte turområder samt flere fiskeplasser. Kort vei til Kyststien som er ideell for
turgåing langs svaberg og sjø med mulighet for både jogging og sykling m.m.
Nærmeste matvarebutikk er Joker på Gjekstad, som også har søndagsåpent.
Kyststien på Østerøya byr på 20 km. merket løype for turgåere. Stien er merket fra Kastet innerst i Mefjorden
og fra Røyseløkka. Store deler av kyststien er privat vei, hytteadkomst eller driftsvei i landbruksnæringa.
Kyststien er merket gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og stien skal være en hjelp for turgåere for
å komme fram til fots langs kysten. Kyststien på Østerøya er en forlengelse av kyststien på Vesterøya. Stien
er merket med blå maling, enten på lave stolper eller andre naturlige elementer. Langs offentlig vei finner du
blåmerker på lys eller telefonstolper.
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Flautangen er et flott turmål og område på Østerøya, der det tidligere i vår ble åpnet ny Gapahuk, bygget av
Turistforeningen. Den ligger fint til ved en grass-slette, nær sjøen og stranden. Turen til gapahuken/stranden
går langs rød merket rute fra parkeringsplassen ved Flautangen, og er et populært og familievennlig turmål.
I tillegg finner du et turforslag rundt Flautangåsen, som er merket blå rute. Denne rundturen er ca. 2,8 km og
går dels på svaberg, dels på sti. Fra toppen av Flautangåsen er det flott utsikt over Tønsbergfjorden, Tjøme,
Verdens Ende m.m.
Yxney ligger på sørspissen av Østerøya i Sandefjord og fra p-plass tar det kun 10 minutter å spasere til
stranden "Nord Trubervik". Stranden er en klassisk halvmåneformet sandstrand. Flotte og barnevennlige
forhold, samt et fint sted for telting og brettsurfing. Den neste strandperlen heter Strandvika, og denne
plassen ligger innerst i en vik som ofte besøkes båtfolk. Sanden her er finkornet og bunnforholdene gode,
den perfekte badeplass for ungene.
Grunneier (Thomas Nielsen) informerer om at båtplass (sommerplass) kan leies for kr. 5.000,- (Maks 16 fot /
Ca.1-2mnd dybde / Bredde plass 2,5m, lysåpning 2,3m.)
Adkomst
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Det står Krogsveen visningspil ved avkjøring
fra hovedvei.
Barnehager, skoler og fritid
Eiendommene er regulert til fritidsformål.
Beskrivelse av tomt
Populært beliggende fritidstomt med kort vei til flotte turområder, samt sjø og bademuligheter.
Tomten er ikke oppmålt og det kan fremkomme mindre avvik ut i fra oppgitte tomteareal. og har usikre grenser.
Kjøper overtar risiko for avviket.
Tomtene er p.t. ikke fradelt, og de vil få tildelt egent matrikkelnummer ( gnr./bnr.) samt adresse/husnummer
på et senere tidspunkt.
Eiketrær er fredet og kan ikke beskjæres ( se vedlagte tomtekart vedr. plassering av trær)
Vei, vann og avløp
Eiendommen har adkomst via privat vei. Det vil bli tinglyst bruksrett til herværende eiendom, og det må
påregnes kostnader til drift og vedlikehold.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Private stikkledninger
ligger ved tomtegrense og de er tilknyttet Strand avløpsforenings private ledning/privat pumpestasjon. Det er
felles vedlikeholdsplikt/driftsplikt på dette private anlegget og rør som går frem til det kommunale anlegget.
Tidligere avgifter/andelsavgift har ligget på ca. kr. 500,- pr.år. Dersom den private pumpestasjonen overtas
av Sandefjord kommune kan det komme et enkeltgebyr på ca. kr. 5.000,- Dette beløpet kan variere, da det er
et estimat.
Tilkoblingsavgift ihht. kommunens satser. Se kommunens hjemmeside for nærmere informasjon:https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Vann-og-avlop/Avlop/tilknytningsavgifter/
Ta kontakt med megler for kopi av kart vedrørende innkjøring til eiendommen.
Regulerings-og arealplaner
Tomten ligger i et område regulert til: Frisikt, Bevaring naturmiljø, Gang-/sykkelveg, Kjøreveg, Turvei, Fortau,
Fritidsbebyggelse -frittliggende, Annen veggrunn - grøntareal, Grønnstruktur, Spredt boligbebyggelse iflg.
plannavn Strand Leiersted vedtatt 27.11.2018.
Sandefjord kommune opplyser at det er vedtatt en reguleringsplan for eiendommen gbnr 94/50 (Strand
leirsted) og deler av gbnr 94/169, 170. Hensikten med planen er å legge til rette for mindre endringer
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og utvidelse av leirstedet og oppføring av ny fritidsbebyggelse. Den aktuelle eiendommen ligger innenfor
planområdet.
Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk i Østerøyveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements
"Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone
i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til
kommuneplanen, støy".

Økonomi
Kommunale utgifter
Ved eventuell bygging av fritidseiendom må det påregnes kostnader til kommunale avgifter.

(https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Min-Eiendom/kommunale-avgifter/betalingsregulativ-kommunale-gebyrer-og-avgifte
Tomten må også tilknyttes Strand avløpsforening (privat pumpestasjon ) Tidligere avgifter har ligget på ca. kr.
500,- pr.år.
Adkomstvei er privat og det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold.
Kostnader til forsikring av bolig, internett tjenester og strømforbruk må påregnes ved bygging av hytte etc.
Formuesverdi
Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde
tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere
opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.563.842,I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger
mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Annen viktig informasjon
Eier
Strand Utvikling AS
Konsesjon
Eiendommene er en ubebygd regulert fritidseiendom. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper
signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen
kan overskjøtes til kjøper.
Hjemmelshaver til eiendommen er idag NORMISJON REGION VESTFOLD BUSKERUD og Strand UtviklingAS er reel eier ihht blancoskjøte/kjøpekontrakt.
Overtakelse
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Etter nærmere avtale.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt
salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.
Boligkjøperforsikring
Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne
gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler
ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring
- i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den
husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et
sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og
superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis
vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper
mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for
boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.
Budgivning
Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside
www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur
fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på
Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes
pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og
mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet
før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser
må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første
virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt
budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Hvitvaskingsreglene
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet
på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre
transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket
eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter
avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis
i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter
avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller
eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller
andre som har interesser i eiendomshandelen.
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Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling
fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding
sendes Økokrim uten at partene varsles.
Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre
oppfølging.
Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig
inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring.
Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet
i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han
burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør
eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det
være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen
og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp
på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl.
§ 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres
som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler
som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen,
må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling,
f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Meglers vederlag
Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- eks.mva
Tilrettelegging kr 5.000,- eks.mva
Oppgjør: kr 4.440,- eks.mva.
Markedspakke: 15.520,- eks.mva.
Oppslag eiendomsregister: kr 1.080,- eks.mva
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.
Opplysninger om oppdraget
Oppdragsnummer 22-0083/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
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NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.2283
Dato
Sist oppdatert: 22. september 2022 kl. 12:23
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Dokumenter

Reguleringsplan

Sandefjord
kommune

Eiendom:

Gnr: 94

Bnr: 184

Adresse:

Østerøyveien 233
3237 SANDEFJORD

Annen info: Strand Leirsted

16.06.2022 08:50:38 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000

Side 1 av 2

Tegnforklaring
Alt. Jernbanetraseer

Husnummer

Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

RpOmråde

RpAngittHensynGrense

RpFareGrense

RpGrense

RpFormålgrense

RpSikringGrense

RpBestemmelseGrense

Vegstengning/fysisk
kjøresperre

Avkjørsel - både inn og
utkjøring

Avkjørsel - både inn og
utkjøring

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i
planen

Bebyggelse som forutsettes
fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert fotgjengerfelt

Måle- og avstandslinje

RpBestemmelseOmråde

Bevaring naturmiljø

Flomfare

Frisikt

Fritidsbebyggelse-frittliggende

Renovasjonsanlegg

Kjøreveg

Fortau

Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Kollektivholdeplass

Parkeringsplasser

Grønnstruktur

Turveg

Angitt grøntstruktur kombinert

Spredt boligbebyggelse

Veg

Havflate

Annen bygning

Bygning

N50 KommuneGrense

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

FKB Høydekurve

Eldre reguleringsplaner
mosaikk

Kommune

med andre angitte
hovedformål

16.06.2022 08:50:38 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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AVTALE
Mellom Normisjon region Vestfold-Buskerud som eier av Strand Leirsted, gnr. 94, bnr. 50 i
Sandefjord (eieren) på den ene side og NN (rettighetshaveren) på den annen, er inngått
følgende avtale:
1. Rettighetshaveren har for sin eiendom, Østerøyveien NN Gr/br. å knytte seg til eierens
kloakkanlegg på Strand som igjen pumper kloakken frem til kommunens kloakknett
på Ormestad.
2. Rettighetshaveren besørger/bekoster selv nødvendige ledninger og anlegg, eller inngår
avtale med andre ledningseiere, for å føre avløpet fra egen eiendom til tilknytningspunkt på gnr. 94, bnr. 50. Fremtidig vedlikehold m.v. av denne ledning med tilkobling,
er eieren uvedkommende.
3. Rettighetshaveren betaler til eieren kr. 0,- for tilknytning til eierens anlegg. Beløpet
betales ikke tilbake selv om nærværende avtale avvikles, jfr. pkt.7.
4. Rettighetshaveren betaler årlig andel av alle administrasjons-, drifts-, reparasjons-,
utskiftings- og vedlikeholdsutgifter m.v. som fordeles likt på de totale andeler, hvorav
boligeiendommer utgjør 2 andeler og fritidseiendommer utgjør 1 andel.
5. Egen kommunal tilknytningsavgift dekkes av rettighetshaveren.
6. Koakkanlegget, beliggende på einedom gbnr. 94/50, forblir eierens eiendom, og eieren
treffer alene alle beslutninger i tilknytning til anlegget.
Det er opp til eieren å beslutte hvilke arbeider som til enhver tid skal gjøres.. Eierens
beslutninger skal i det vesentligste basere seg på de råd man får fra engasjert
servicefirma eller andre engasjerte sakkyndige. Ved ekstraordinære utgifter skal
rettighetshaverne varsles på forhånd – så sant det er praktisk mulig.
7. Dersom det etableres tilfredsstillende og offentlig godkjente alternativer, har eieren
rett til å nedlegge/avikle kloakkanlegget. Rettighetshaverne skal i så fall orienteres
straks slike planer vurderes, og de skal ha minst 12 – tolv – måneders formell
oppsigelsesfrist.
Rettighetshaveren har også anledning til å si opp nærværende avtale med 12 – tolv –
måneders formell oppsigelsesfrist.

8. Rettighetshaveren er gjort kjent med kontrakt dat 8. november 1990 mellom
Sandefjord kommune og eieren.
9. Avtalen undertegnes i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Sandefjord, ……………………….
________________________________
Normisjon region Vestfold- Buskerud
Eieren

________________________________
Rettighetshaveren
1

Planbestemmelser

Side 1

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR STRAND LEIRSTED, gbnr 94/50 m.fl.
Sandefjord kommune
Plan ID 20160001 - Detaljregulering

Dato for godkjenningsvedtak:
Dato for siste revisjon: 20.09.2018
§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN

Hensikt med planen er å legge til rette for nødvendige utvidelser av leirstedet, oppføring av ny
fritidsbebyggelse og boligbebyggelse.
Området reguleres til følgende formål:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1)




Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF)
Renovasjonsanlegg (BRA)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)








Kjørevei (SKV)
Fortau (SF)
Gang-/sykkelvei (SGS)
Annen veigrunn – grøntareal
Kollektivholdeplass (SKH)
Parkeringsplasser (SP)

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)






Grønnstruktur (G)
Turvei (GT)
Grønnstruktur/båthavn (GB)
Grønnstruktur/leirplass (GL)

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 5)



Spredt boligbebyggelse (LSP)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
(PBL § 12-5, 2. ledd nr. 6)




Småbåthavn (VS)
Naturområde i sjø og vassdrag (VN)

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)





Frisikt
Flomfare (H320)
Bevaring naturmiljø (H560)
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§ 2.0 FELLESBESTEMMELSER
2.1 Krav til byggesøknad

Det stilles krav til at følgende skal dokumenteres i forbindelse med byggesøknad:

2.1.1 Utomhusplan for ubebygde arealer som viser forhold til nåværende og framtidig terreng
med terrengbearbeiding, tomtegrenser, plassering av bygg, murer og gjerder over 0,5
meter, belysning, beplantning, møblering og areal for lek og opphold, parkering og
avkjørsler, støyskjerming og andre faste innretninger.
2.1.2 Teknisk plan for vei, VA og overvannshåndtering skal inkludere offentlige veier, fortau,
utendørs belysning, tekniske installasjoner og avfallshåndtering. Planen skal legge til
rette for fordrøyning av overflatevann innenfor planområdet. Fartsregulerende tiltak skal
vises i plan.
2.1.3 Det skal dokumenteres at kravet til grenseverdiene i Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442 ivaretas.
2.2 Universell utforming

2.2.1 Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn innenfor planområdet ved
utforming av adkomster, parkering, inngangspartier og fellesarealer. Det skal sikres god
tilgjengelighet for hele befolkningen, herunder bevegelseshemmede,
orienteringshemmede og miljøhemmede. Arealer skal utformes slik at de kan brukes på
like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig.
2.3 Visuell utforming

2.3.1 Bebyggelse og utearealer skal ha en god estetisk utforming.
2.3.2 Ny bebyggelse skal gis en helhetlig standard og utforming som er tilpasset eksisterende
bebyggelse og landskap.
2.3.3 Byggehøyder beregnes i forhold til gjennomsnittlig tilgrensende planert terreng. Unntak
for maksimale høyder kan gjøres for tekniske installasjoner, der hvor dette er
nødvendig.
2.4 Miljø og klima

2.4.1 Krav til energi følger de til enhver tid gjeldende krav og bestemmelser til
energiforsyning nedfelt i lover og teknisk forskrift for bygg TEK17, eller senere
gjeldende forskrift.
2.4.2 Sikring mot radonfare skal gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende
tekniske forskrifter.
2.4.3 Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved
arealdisponering inntil/over slike anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og
lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 µT fra disse anleggene.
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2.5 Støy

2.5.1 Forurensingsloven, samt Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging, T-1442, eller senere vedtatte lover, forskrifter, vedtekter eller
retningslinjer som erstatter disse, skal legges til grunn for gjennomføringen av
planforslaget. Dette gjelder også for anleggsfasen.
2.6 Parkering

2.6.1 Krav til parkeringsplasser skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende
bestemmelsene i Sandefjords kommuneplan.
2.7 Kulturminner på land

2.7.1 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 framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart jf. Lov om kulturminner § 8. Ansvaret
påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.
2.8 Kulturminner i sjø

2.8.1 Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet
etter kulturminneloven (keramikk, glass, vrakdeler etc.) må arbeidet straks stanses i den
utstrekning det kan berøre materialet og Norsk Maritimt Museum varsles umiddelbart,
jf. Kulturminneloven § 14, jf §§ 8 andre ledd og 13 første ledd. Tiltakshaver plikter å
underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at
det blir overholdt.

§ 3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
3.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF)

3.1.1 Innenfor areal regulert til BFF tillates det oppført opptil 7 fritidsboliger over maksimalt
2 etasjer. BRA skal ikke overstige 130 m2 per enhet.
3.1.2 Eksistere eldre villa innenfor område BFF er som del av planen vurdert revet.
Dersom det vurderes som hensiktsmessig å bevare denne, tillates kun inntil opptil 5 nye
fritidsboliger innenfor område BFF. Ved vedtatt reguleringsplan endrer bygget status fra
vandre-/ feriehjem til fritidsbebyggelse i henhold til planens arealformål. I tillegg til
BRA for fritidsbolig tillates det oppført plattinger på opptil 30 m2 for hver fritidsbolig
på bakkeplan.
3.1.3 Fritidsboliger med skråtak tillates oppført med maks gesims 3,5 meter og maks møne 6
meter over gjennomsnittlig tilgrensende terreng.
3.1.4 For fritidsboliger med flate tak tillates det kun oppført 2. etasje med en maks BYA på
50% av 1. etasje.
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3.2 Renovasjonsanlegg (BRA1-2)

3.2.1 f_BRA1 skal benyttes i forbindelse med drift av leirstedet.
3.2.2 f_BRA2 er felles for fritidsboliger innenfor BFF.
3.2.3 Renovasjonsanlegg skal overbygges og skjermes mot innsyn best mulig, eventuelt
anlegges som nedgravd anlegg.

§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
4.1 Kjørevei (SKV1-4)

4.1.1 o_SKV1 er offentlig fylkesvei.
4.1.2 f_SKV2 er adkomstvei til småbåthavn og parkering.
4.1.3 SKV3 er privat adkomstvei.
4.1.4 f_SKV4 er felles adkomstvei for fritidsboliger og nye boenheter innenfor byggegrense
regulert til LSB. Det tillates mindre justeringer i forbindelse med prosjektering av veien.
4.2 Fortau (SF1-2)

4.2.1 o_SF1-2 er fortau langs offentlig fylkesvei o_SKV1.
4.3 Gang-/sykkelvei (SGS1-2)

4.3.1 o_SGS1-2 er gang-/sykkelvei langs offentlig fylkesvei o_SKV1.
4.4 Annen veigrunn – grøntareal

4.4.1 Arealet regulert til annen veigrunn tillates benyttet som skråning, grøft eller annen
veiteknisk funksjon. Arealet skal anlegges med gress eller naturlig stedegen vegetasjon.
4.5 Kollektivholdeplass (SKH)

4.5.1 o_SKH er bussholdeplass ved offentlig fylkesvei o_SKV1.
4.5.2 Eksisterende kantstopp markert i plankartet skal opprettholdes.
4.6 Parkeringsplasser (SP1-3)

4.6.1 f_SP1-2 er felles parkeringsplasser i forbindelse med småbåthavn GB og f_VS.
4.6.2 SP3 er parkering i forbindelse med leirstedet og idrettsaktiviteter.

§ 5.0 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
5.1 Grønnstruktur (G1-3)

5.1.1 Det tillates ikke oppført permanente eller midlertidige konstruksjoner eller innretninger
som kan virke begrensende på ferdsel og opphold etter friluftsloven eller skjemmende i
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naturlandskapet. Innenfor området er det ikke tillatt med stengsler som hindrer allmenn
ferdsel til fots.
5.1.2 Vegetasjonen i område G1 skal i størst mulig grad bevares som landksapsmessig
element. Det tillates plukkhogst av større trær. Ved eventuell hogst skal det sørges for at
nye trær reetableres.
5.2 Turvei (GT1-2)

5.2.1 Turveier skal være åpne for allmenn gangferdsel.
5.2.2 For GT1 skal det plasseres skilt i hver ende som viser at stien er åpen for allmenn
ferdsel.
5.2.3 Det tillates at GT2 benyttes som adkomstvei til 2 boenheter innenfor areal reguler til
LSB.
5.3 Grønnstruktur/båthavn (GB)

5.3.1 Arealet regulert til GB kan benyttes til transport av båter og annet utstyr til båt.
5.3.2 Det skal være mulighet for korttidsparkering for av- og pålessing i forbindelse med
småbåthavnen.
5.4 Grønnstruktur/leirplass (GL)

5.4.1 Arealet regulert til GL kan benyttes til funksjoner i forbindelse med drift av Strand
leirsted.
5.4.2 Ved område markert B1 i plankartet tillates det utvidelse av nåværende bebyggelse med
inntil 500 m2 BYA. Takform og høyde skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Maks
gesims settes til 6,5 meter og maks møne 3,5 meter over gjennomsnittlig tilgrensende
terreng.
5.4.3 Ved område markert B2 i plankartet tillates det utvidelse av nåværende
overnattingshytter, eller oppføring av tilsvarende nybygg som erstatter disse, med maks
samlet BRA per hytte på 90 m2. Maks gesims er 3,5 meter og maks møne 4,5 meter over
gjennomsnittlig tilgrensende terreng. Det tillates saltak eller pulttak. Det tillates ikke
utvidelse av hytte markert B2X med dagens plassering. Dersom hytta brenner eller av
annen grunn rives, kan hytta gjenoppføres mer tilbaketrukket fra sjø innenfor område
B2. Hytta kan da gjenoppføres med samme størrelse som de andre hyttene innenfor B2.
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§ 6.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
(pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
6.1 Spredt boligbebyggelse (LSB)

6.1.1 Eksisterende bebyggelse tillates revet/bevart som vist i plankart. Eksisterende
bebyggelse som bevares tillates oppbygget i tilsvarende form ved brann e.l.
6.1.2 Innenfor regulert byggegrense tillates det oppført et lagerbygg med to leiligheter i
toppetasjen. Dette tillates oppført med en maks samlet BRA på 400 m2, maks gesims
6,5 meter og maks møne 8 meter over gjennomsnittlig tilgrensende terreng. Bygget skal
være tilknyttet gårdseiendommen og skal ikke fradeles.
§ 7.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
(pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)
7.1 Småbåthavn (VS)

7.1.1 Eksisterende bryggeanlegg videreføres, og har tilrettelagt utriggere for 22 båtplasser.
7.1.2 Flytebrygger skal være tilgjengelige for allmenn ferdsel fra sjø og fra land.
7.1.3 Det skal ikke gjøres tiltak som berører sjøbunnen.
7.2 Naturområde i sjø og vassdrag (VN)

7.2.1 Området skal være tilgjengelig for allmenn fri ferdsel.
7.2.2 Det skal ikke gjøres tiltak som berører sjøbunnen.

§ 8.0 HENSYNSSONER (pbl § 11-8)
8.1 Frisikt

8.1.1 I områder regulert som frisiktsone ved vei skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter
over tilstøtende veiers nivå. Enkeltstående høystammede trær kan tillates dersom disse
ikke er til hindre for fri sikt.
8.2 Flomfare (H320)

8.2.1 Innenfor areal regulert til flomfare tillates det ikke bebyggelse med topp gulv lavere enn
kote + 2,5.
8.2.2 Ny bebyggelse innenfor området må ta hensyn til flomfaren på egnet vis.
8.2.3 Utvidelse av eksisterende overnattingshytte tillates lavere enn kote +2,5 dersom det tas
tilstrekkelige forhåndsregler i forhold til flom.
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8.3 Bevaring naturmiljø (H560_1 til 5)

8.3.1 Hule eiker markert med hensynssone i plankartet skal bevares i henhold til
naturmangfoldlovens § 4 og forskrift om utvalgte naturtyper § 52.
8.3.2 Det tillates ikke bebyggelse eller andre tekniske installasjoner innenfor hensynssonen.
8.3.3 En stor eldre ask innenfor område H560_6 skal bevares jf Naturmangfoldslovens §§ 8 –
12. Treet kan beskjæres av fagkyndige på en slik måte at det ikke vesentlig reduserer
treets vitalitet.

§ 9.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

9.1.1 Eksisterende avkjørsel fra o_SKV1 til SKV3 skal stenges før det kan gis brukstillatelse
for fritidsboliger innenfor BFF eller nye boenheter innenfor LSB som vil ha adkomst
via SKV4.
9.1.2 Det skal dokumenteres trygge grunnforhold før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor
områder med fare for marine avsetninger.
9.1.3 Det skal sikres trygg gangadkomst fra nye og eksisterende boliger innenfor LSB fram til
bussholdeplass og kantstopp langs o_SKV1. Adkomst skal være via turvei/gangvei,
adkomstvei med lite trafikk, fortau eller gang- og sykkelvei, samt gangfelt ved
kryssningspunkt. Trygg adkomstvei skal være ferdig opparbeidet før det kan gis
brukstillatelse for boligene.
9.1.4 Kryssningspunkt for gående over o_SKV1 med gangfelt og tilhørende g/s-vei til
f_SKV4 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for fritidsboliger
innenfor BFF eller nye boenheter innenfor LSB som vil ha adkomst via SKV4.
9.1.5 f_SKV4 med snuhammer for renovasjonsbil skal være ferdig opparbeidet før det kan gis
brukstillatelse for nye boenheter og fritidsboliger som vil ha adkomst fra veien.
9.1.6 f_BRA2 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til fritidsboliger
innen BFF.
9.1.7 Det skal utarbeides detaljert byggeplan og inngås gjennomføringsavtale med Statens
vegvesen før tiltak på/mot fylkesvei kan igangsettes.
9.1.8 Eiketrær innenfor hensynssone H560 skal beskjæres av fagkyndige før arbeid med
oppføring av fritidsboliger innen BFF kan påbegynnes.
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t.

Kjenner du til om det er/har nært fuil ved våtrommene, f. eks. sprekker, tekkasje, råte, lulrt eller
soppskader?

@ru"i
2.

Qr"

Kommentar:

Kjenner du til om det er

@ nei Q la,

utfrrt arbeid

kun av faglært

Q

på badlvåtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.

ta, både av faglært og ufaglært/egeninnsats

Q

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats

Firmanavn:
Redeglør for hva som ble gjort av hvem og når:

2.t

Ble

tettesjikt/membran/sluk oppgradertfomyet?

@ruei Qra
Firmanavn:
Redegiør for hva som ble gjort av hvem og når:

2.2

Forelitgerdetdokumentasjonpåarbeidene?

@r,r"i Q:a

2.3

Er arbeidet byggemeldt?

@ru"i Q1"

3'

Kommentar:

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avl6p, herunder rorbrudd, tilbakeslag, tett rluk eller lignende?

@t"i O.r"
4.

Kommentar:

Kommentar:

Kjenner du til om det erlharvært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

@rvei Qra,

kun av faglært

Q

ta, både av åglært og ufaglært/egeninnsats

Qta,

kun av ufaglært/egeninnsats

Firmanavn:
Redegiør for hva som ble gjort av hvem og når:

5'

l(jenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, 6vrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Orrr"i Ol"

lnitialer selger:

Kommentar:

lnitialer kjøper (ved oppgiørsoppdra8):

Sidel il4

5'

Kjenner du til om det erlhar vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.
eller lignende?

7.

Kienner du til om det er/har vrert skjevheter/setningsskader, f. eks, riss/sprekker
i mur, skjeve gulv eller lignende?

@r,r"i Qt"
@rvei

ek dårlig trekk,

sprekker, pålegg efter tilsyn, fyringsforbud

Kommentar:

Qra

Kommentar:

8.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?

9.

Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur
eller lignende?

10.

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

@rv"i Qr.
@ruei

@ruei

Kommentar:

Qra

Kommentar:

Qra

Kommentar:

11.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/takfasade?

12.

Kjenner du til om det har væn utfdrt arbeider på terasse/garasje/tak/fasade?

@nei Qra
@ ttte;

Qja,

Kommentar:

kun av

faglært Q la, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Qta, tun

av ufaglært/egeninnsats

Firmanavn:
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
13.

Kienner du til om det erlhar vært utført arb€ider på el-anle8Set eller andre installasjoner (f.eks.
oljetank, sentralfyr, ventilasjonl? Hvis nei, gå til punkt 14.

@

tttei Q kun av faglært QJa, både av faglært og ufaglært/egeninnsats Qta,

kun av ufaglært/egeninnsats

Firmanavn:
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
13.1

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget
{i henhold til

@ru"i Qr"

fonkrift om lavspenningsanleggf?

Kommentar:

t4.

Kienner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner
{f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon}?

15.

Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bit i dag?

@rvei Qla

@rv"i Ql"

Kommentar:

Kommentar:

16.

Kjenner du til om ufaglæne har utftrt arbeider som normalt brr utfrres av faglærte personer
utover det som er nevnt tidligere lf.ek, på
drcnering, murerarb€id, ttmrerarbeid etc.|?

17.

Kjenner du til om det er nedgravd ouetank på eiendommen? Hvis nei, gå tir punkt 1g.

t7.t

Har kommunen gitt dispensasion til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f.
eks. ved at den nedgnvde oljetanken ttmmes, saneres eller
fylles igjen med masser?

Qwei Q.la

Kommentar:

Qruei Q.la

Qrvei Qt"

Kommentar:

18.

Kjenner du til forclag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller
offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken
av eiendommen ell€r eiendommens omgivelser?

19.

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende

Qr'r"i
@ruei

@t'
Qr.

Kommentar:

Tilleggstomt øst for veien opp. Se utkast til tomtekart
tillatelser vedrrrende eiendommen?

(ommentar:

20.

selSes eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende? Hvis nel gå til punkt
21.

20.t.

Hvis ja, er rommene som benyttes

@rv"i Q.la
@ruei
2L.

Qta

Kjenner du til om det er innredet/brukendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av
boligen? Hvis nei,

@rrr"i Qr"
2t.t.

6l ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig oppholdf av bygningsmyndighetene?

Kommentar:
gå

til punkt 22.

Kommentar:

Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Orv"; Ol"

lnitialer selger;

Kommentar:

lnitialer kjøper (ved oppgiørsoppdrag)
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22.

Kjenner du til manglende bruktillatelse eller ferdiganest?

@

23,

ruet

@r,rei

24.

Qra
Qr

Kommentar:

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?

@t'tei Qla

25.

Kommentar:

Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?

Kommentar:

l(jenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjrper å vite om
f.eks. rasfare, tinglyste forlrold eller priyate avtaler?

Qruei

Qra

Kommentar:

privat avlØp, Se vedlegg isalgsoppgave

spøRsMÅr FoR BOUG I SAMEIE/BORETTSTA6/EOUGAKSJESELSTGP:

26.

(jenner du til om sameie/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

27.

Kiennerdu til vedtaly'fonlagtil vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medftre rktefelleskostnader/6ktfellesgield?

@ruei

@nei

28.

Q.la

Kommentar:

Kommentar:

Kienneq du til om det er/har nært sopp/råteskader/lnsetter/skadedyr

@nei

29.

Qta

Q.la

i sameiet/laget/selskapet som: roner, mus, maur eller lignende?

Kommentar;

Kjennerdu til om deter/harværtskJeggkre i sameiet/laget/selskapet (ifellesareat eller i andre boliger|?

@ttei

Qta

Kommentar:

TILLEGGSKOMMENTAR (Er det behov for plass til flere kommentarer, skal disse skrives på eget ark

Tomten(e) vil få tinglyst veirett med felles drift og vedlikeholdsplikt.
Det skalfradeles flere tomter på området.
Eiketrær er fredet

lnitialer selSer:

lnitialer kjrper (ved oppgiørsoppdrag):
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Jeg bekrefter at opplysninger er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger
om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. Vilkår for
boligselgerforsikring punkt 9.1 og forsikringsavtaleloven kapiftel 4.
Jeg er orientert om at mitt mulite ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjeboliger), of om Anticimex Forsikrings

boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om tegning av forsikring er bindende fra signering av egenerklæringsskjema. Premietilbudet
som er Sitt av megler er bindende for Anticimex Forsikring i 5 - seks - måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og
forsikringsvilkårene kunne.iusteres.
Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet, må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres.
Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, sgsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen ogleller
- når sal8et skjer som ledd i sikredes næringsvirkomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- Dersom det ikke foreligger risikovurdering {tilstandsrapport) for boligeiendommen som tilfredsstiller kravene i forskrift til avhendingslova

FOR-2021{6-0&1850
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke likevel akeptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig
samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjorsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begte parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For

tvrig opFfordrer selger potensielle $6pere til

å understke eiendommen grundig,

Forsikringsvilkårene leser du i sin helhet på:

jf. avhendingsloven 5 3-10 ot kjrpslovens 5 20 lakjeboligerl.

Les mer

om boligselgerforsikringen og se prislister her:

buvsure.no/anticimex/vi lkaar

O

Iee ønsker å tegne boligselgerforsikrinB, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosiyre til selger i forbindelse
med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budakept mellom partene, begrenset til tolv
måneder før overtagelse. Ved oppglørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder
før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller
mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, spsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på
boligeiendommen. Dersom forsikringen er tegnet i strid med ovenstående (se også forsikringsvilkårene punkt 9) kan Anticimex Forsikring søke
hel eller delvis regress for sine utbetalinger og/eller redusere sitt ansvar helt eller delvis. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har
fullmakt til å giøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerkom på at 9% av total forsikringskostnad er honorar til Buysure AS.
Honoraret inngår i den totale premien du som kunde betaler, inkl. evt. administrasjonsgebyrer.

O ,"r
O

oato:

Brosiyre-bohgselgerforsikring

rnrn", ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

t"e t .n ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår

ll.Q$.lQll

stea:

Signatur selger 1

$gpdg{gpd

Signatur selger 2
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Denne dokumentpakken inneholder:
• Originaldokumentene
• Signaturside (denne siden)
• Elektroniske signaturer. Disse er ikke synlige i dokumentet, men er vedlagt elektronisk.

Signatarer:
Navn

Fødselsdato Metode

Dato

Nielsen, Thomas

06.03.1980

22.06.2022 13:24

BANKID_MOBILE

Denne filen er forseglet med en digital signatur.
Forseglingen er din garanti for filens autentisitet.

Salgs- og kjøpsprosessen

Din egen rådgiver på boligmarkedet
Bruk oss som rådgivere gjennom hele kjøps- og salgsprosessen og få en best mulig start.
Og en best mulig pris. Vi kaller det Start Smart.

Start smart med din egen rådgiver fra start til mål
Steg 1

		

Hjelp til å kjøpe
Ofte er det vanskelig å vite hva man egentlig er ute etter – kanskje fordi man ikke vet hva som finnes
i markedet eller hva tilsvarende boliger er solgt for. I et kartleggingsmøte med megler hjelper vi deg
med nettopp dette. I tillegg tar vi en gjennomgang av boligen og gir tips og råd allerede nå, slik at du
kan forberede deg i god tid til et fremtidig salg. Vi kan også begynne å samle kjøpere til deg.

Steg 2

Hjelp med budstrategi
Boligkjøp styres ofte mer av følelser enn fornuft. Da er det godt å ha en spesialist å rådføre seg med
og som er på din side. Når du har funnet drømmeboligen handler det om å tenke rasjonelt og opptre
smart. Det hjelper vi deg med.

Steg 3

Hjelp til å selge
Når du har kjøpt ny bolig er det mye å tenke på og følelsene er mange. Da er det smart å ha gjort
unna salgsforberedelsene og overlate salget til megler. På den måten oppnår du høyest markedspris
når det virkelig gjelder. På en enkel og forutsigbar måte.

Vil du starte smart? Snakk med megler eller les mer på krogsveen.no

Kjøpsguide

Guide til et bedre kjøp
Her er noen tips og råd til hva du bør tenke på
når du skal finne og kjøpe drømmeboligen.

1. Tenk kjøp og salg samtidig

5. Ikke betal mer enn du må

Tenk kjøp og salg av bolig samtidig. Vi hjelper deg
med begge deler slik at du får en best mulig start.
Gå inn på krogsveen.no og sjekk din boligverdi.

Følg med på markedet og se hva boligene går for
i området. Du kan også sjekke prisutviklingen på
krogsveen.no. Bruk våre meglere hvis du ønsker
en grundig prisvurdering.

2. Ha finansieringen i orden

6. Planlegg budrunden

Noe av det viktigste når du skal kjøpe, er å vite
hvor mye du har råd til å bruke. Start med en
gratis verdivurdering hos oss.

Det lønner seg å sette seg godt inn i prosessen og
regler for budrunden. Sett en grense på hvor høyt
du er villig til å gå og legg opp en klar taktikk.

3. Gjør målrettet boligsøk

7. Kontraktsmøte og overtakelse

Vår boligmatch hjelper deg med å finne riktig bolig
og velge de riktige visningene. Fortell oss hva akkurat
hva du er ute etter, så sender vi deg melding når vi
finner boliger som matcher.

Du får tilsendt kjøpskontrakt på forhånd. Gå grundig
gjennom alt som står der og spør megler når du lurer
på noe. Husk også på å forsikre eiendommen fra og
med overtagelsesdatoen.

4. Forbered deg godt til visning

8. Gjør flytting enkelt

Tenk på hva du skal se etter på visning og det er
mindre sjanse for å kjøpe katta i sekken. Ønsker du
hjelp til forberedelser eller ha med en ekspert med
på visning, kan du bruke oss som rådgivere gjennom
hele kjøps- og salgsprosessen.

Når du selger eller kjøper bolig hos oss slipper du
å tenke på flyttevask, pakking, lagring og transport.
Vi fikser alt for deg!

Forbrukerinformasjon:

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022
Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres)
fra 1. januar 2022.
Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,
Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge.

Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022
Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig.
Selger kan ikke ta generelle forbehold om
tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger
og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til
forbrukere.
Det stilles da strengere krav til informasjonen fra
selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente
forhold ved boligen, og opplysningene skal være
korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type
tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre
opplysninger om boligen.
Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift
til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne
setter strenge krav til både innholdet i og utførelse
av tilstandsrapporter.
Endringene i avhendingsloven og den nye
forskriften skal sammen stimulere til at mer og
bedre informasjon foreligger om boligene før salg.
Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto
mindre rom blir det for skuffelser og konflikter
senere.
Det er i både selgers og kjøpers interesse at
bolighandelen er så trygg som mulig. Kjøper må
få vite hva han kjøper, og selger må kunne legge
salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant.

Hovedpunkter og råd om de nye reglene:
 Selger anbefales å få laget en tilstandsrapport
som oppfyller kravene i forskriften
om tilstandsrapporter – en «godkjent
tilstandsrapport»
 Det som er tydelig beskrevet i en slik
tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir
kjøpers ansvar. Dette gjelder selv om kjøper ikke
har lest dokumentene. Kjøpere må derfor lese
rapporten og alle andre salgsdokumenter godt.
 Boligen skal også vurderes ut fra blant annet
type, alder og synlige tilstand. Det vil si at
kjøpere kan ha mindre forventinger til eldre
boliger enn til nye boliger. Det kan være skader
eller feil som ikke er beskrevet, men som selger
likevel ikke kan holdes ansvarlig for.
 Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp
til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel
(egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig.
Denne beløpsgrensen får altså bare betydning
for utmåling av prisavslag eller erstatning
dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det
som følger av avtalen.

Hva må du passe på som selger og kjøper? Les mer på neste side!

Hva må du passe på som selger?

Hva må du passe på som kjøper?

 Gi god og riktig informasjon!

 Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers
beskrivelse i salgsprospekteten og selgers
egenerklæring nøye.

 Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en
godkjent tilstandsrapport.
 Fylle ut egenerklæringen etter beste evne.
Egenerklæringen er et viktig grunnlag for den
bygningskyndiges videre undersøkelser og
vurderinger, og for boligselgerforsikring om du
ønsker det.
 Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen
kan medføre ansvar for deg i form av regress eller
avkortning av eventuell boligselgerforsikring.
 Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og
salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller
misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om
tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i
klart og tydelig språk!
 Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om
informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp
med eiendomsmegler og den bygningskyndige –
før informasjonen blir publisert!

 Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i
salgsoppgaven eller på andre måter.
 Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad
for å danne deg et bilde av hva du må regne med
av kostnader og eventuelle arbeider på boligen
fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått
utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete
avvik, etter den standarden som boligen har.
Oppgradering til dagens standard kan koste mer.
For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller
å etterisolere for bedre energibesparelse.
 Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme
som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av
boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan
det være avvik som ikke er beskrevet, men som du
ikke kan klage på til selger.

 Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at
kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du
lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

Den viktige tilstandsrapporten
En tilstandsrapport beskriver
boligens tilstand samt
skader eller avvik som den
bygningssakkyndige har funnet
ved sin undersøkelse. Den
bygningssakkyndige vurderer

boligen ut fra hva som kan
forventes av en bygning på
samme alder og type. Vurderingen
gjøres i hovedsak opp mot
hvordan det var vanlig å bygge og
de reglene som gjaldt da boligen

ble oppført. Forhold som er
vanlige for bygningens alder, slik
som slitasje og forringelse etter
normal bruk, vil sjelden være noe
du som kjøper kan klage på.

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?
Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om
tilstandsrapport.
Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en
tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som
garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige
trapper.

Vite mer?
Les her!
Huseierne.no/boligsalg
Norsktakst.no
NEF.no
Forbrukerrådet.no
EiendomNorge.no

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med
i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg
måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper.
NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at
du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.

Forbrukerinformasjon
om trygg bolighandel
versjon 1, november 2021

Vi vet hvem som er på
jakt etter din bolig!
Vi finner de kjøperne som ønsker boligen din like mye som
deg. Derfor har vi boligsøkerregisteret vårt. Fordi riktige
kjøpere gir høyere pris. Sjekk hvor mange relevante kjøpere
vi har til din bolig på krogsveen.no

Boligsalg gjort enkelt

Hvor deilig er det ikke at noen andre
får boligen til å skinne før visning?
Selger eller kjøper du bolig hos oss slipper du å ordne med oppussing,
vasking, lagring, flytting og transport. Vi fikser alt! Og du betaler ingenting
før boligen er solgt. Med vår flyttehjelp forholder du deg til én kontaktperson,
og vi kvalitetssikrer alle leverandørene våre slik at du slipper å bekymre deg
for at jobben skal bli gjort skikkelig.
Snakk med megler eller les mer på krogsveen.no

Flytt uten stress

Velkommen til en
enklere boligreise
Snakk med en av våre meglere når du er på boligjakt. La oss hjelpe
deg med å finne, kjøpe, flytte og vaske. Så bare spør og grav, vi er
her for å gjøre det enklere og tryggere å kjøpe bolig.

