Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

Boligtomt beliggende i et rolig, familievennlig og
populært område for bosetting. Gangavstand til
Hølen torg.
Adresse:

Molvikveien 30.
1550 Hølen.

Eiendomstype:

Boligtomt.
(Selveier).

Arealer:

725 kvm

Prisantydning:

Kr. 2 300 000,- + omk.

Megler:

Mateusz Zubrzynski
Mob: 96 70 60 87.

Eier/Selger:

MODENA HUS AS.

Matrikkel:

Gnr. 144 Bnr. 150 i Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

9-20-0069

Beliggenhet
Molvikveien 30 ligger i et rolig, familievennlig og landlig boligområde i Hølen i Vestby kommune. Fra
eiendommen kan du nyte fin utsikt mot skogs- og landbruksområder. Hølen er et sted under stadig
utvikling, og er et populært område for bosetting. Kort vei til dagligvarebutikk, kafé, idrettsplass,
offentlig transport, barneskole og barnehage.
Området har mange fantastiske turområder som har skogs- og grusveier samt sykkelveier som kan
benyttes både på sommeren og vinteren. Det er flere badestrender å velge mellom i Son og Vestby
kommune. Bl.a. kan nevnes: Son stranda, Skutebauen, Brevikbukta, Kjøvangen, Krokstrand,
Emmerstadbukta med flere. For de turglade anbefales det å benytte stien langs elven (Elveveien)
som tar deg til Son på ca. 30 minutter. På vinterstid, når forholdene ligger til rette for det er det verdt
å benytte en av de oppkjørte skiløypene i nærområdet.
Hølen er et lite og koselig lokalsamfunn med et aktivt nærmiljø med mange flotte eldre trehus, og et
idyllisk torg. Her finner du bokkafè og eget forsamlingslokale på Elverhøy. Det er et aktivt kulturliv
med aktiviteter som sangkor og Bifrost barneteater. Fotballbane med skatepark ved Hølen
barneskole. Vestby kommune byr på mange aktiviteter for store og små som 9 hulls Golfbane ved
Kjøvangen, Son Miljøhestesenter, Son seilforening, teatervirksomhet, Son sykkelklubb, Fotball,
Vestby håndballklubb m.m. Det er også verdt å nevne Våler Kick-off - aktivitetssenter (ca. 17km
unna) som kan tilby bl.a. klatrepark, zip line, rodeo og paintball.
Gangavstand til Hølen FUS barnehage (800 m) og Hølen barneskole (400 m) med sine nye og
moderne bygninger. Hølen barnehage ble åpnet i februar 2012 og har tre avdelinger med barn i
alderen 0-6 år. Hølen barneskole ble åpnet i januar 2016 med parallell klasser fra 1. til 7. Skolen,
flerbrukshallen og uteområdene er moderne og flotte anlegg. Nærmeste ungdomsskole og
videregående skole er i Vestby, ca. 10 min kjøretur unna.

Nærmeste dagligvarebutikk Nærbutikken Hølen ligger kun 600 m fra eiendommen og er
søndagsåpent. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vestby (10 minutters kjøretid) og Moss (15
minutters kjøretid) et bredt og variert utvalg av fasiliteter som shoppingsenter, byggevarebutikker,
klesbutikker, apotek, vinmonopol, serveringssteder m.m.
Området gir gode muligheter for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste
bussholdeplass er Hølen torg ca. 0,6 km fra eiendommen med bussforbindelse mot Sonsveien
stasjon. Sonsveien stasjon ligger 4,5km unna med gode buss- og togforbindelser mot Oslo S og
Moss. Der finner du også pendlerparkering med plass til 300 biler.
Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 725 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Tomten er skrånende med noe fjell.
Parkering
Parkering på egen eiendom.
Vei/Vann/Avløp
Det skal betales et engangsgebyr til kommunen for tilkobling på offentlig vann- og avløpsledninger.
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter vil variere som følge av vann- og avløpsforbruk.
Prisoversikt fra Vestby kommune pr. 27.11.2020:
For mer informasjon sjekk Vestby kommune sin side.
Tilknytningsgebyr vann: kr. 144,- pris per kubikkmeter bruksareal (BRA), minimum 110 kvm
Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp
Fastgebyr vann per år
Forbruksgebyr målt vann per m3
Forbruksgebyr stipulert vann per m3
Fastgebyr avløp per år
Forbruksgebyr målt avløp per m3
Forbruksgebyr stipulert avløp per m3

kr 1 833
kr 24,68
kr 24,68
kr 1 535
kr 26,86
kr 26,86

Vannmåler
Kontrollgebyr vannmåler per time
Gebyr for manglende vannmåleravlesing per stk
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m. per stk

kr 892
kr 543
kr 2 174

Andre løpende avgifter
Når eiendommen er bebygget må det påregnes kostander til strøm, oppvarming, forsikring,
kommunale avgifter, kabelTV osv. samt vedlikehold.
Konsesjon / odel
Denne eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål og ligger innenfor bevaringsområdet
reguleringsbestemmelser for Hølen, vedtatt den 02.02.2004 gjelder for eiendommen. I området skal
det oppføres frittliggende småhusbebyggelse.
15 kvm av tomten er regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. For mer informasjon sjekk
Vestby kommuneplan KOMMUNEPLAN 2019-2030 vedtatt 18.03.2019. Kommuneplanen er
tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
Ny områderegulering - Hølen er under arbeid. Det foreligger ikke andre innsendte private/offentlige
planforslag med direkte betydning for eiendommen i hht. opplysninger gitt av kommunen.
Tillatt bebygd areal %-BYA = 20 % for områder regulert til eneboliger innenfor bevaringsområdet, 25
% for området regulert til eneboliger utenfor bevaringsområdet, og 30% for områder regulert til
konsentrert småhusbebyggelse. Bruksareal under terreng skal ikke medtas når høydeforskjellen
mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er lavere enn 0,6 meter. Dersom det ikke er oppført
garasje, carport eller parkering under terreng skal det reserveres 18 m2 bruksareal pr. krevet
biloppstillingsplass.
For alle boligområder unntatt Bb8 er maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0
meter for bebyggelse plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6
meter og maksimal mønehøyde 9 meter for bebyggelse plassert i flatt terreng uten underetasje.
Høyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Alle nye kabler (lavspentanlegg, telenett, TV o.l.) skal legges i bakken.
I områder for frittliggende boligbebyggelse kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende
anlegg. En sekundærleilighet på inntil 70 m² kan tillates til hver enebolig. Innenfor definisjonen av
frittliggende boligbebyggelse, tillates også oppført vertikaldelt eller horisontaldelt tomannsbolig.
Næringsvirksomhet eller allmennyttige formål kan tillates som en mindre del av eneboligen dersom
virksomheten ikke vil være en vesentlig belastning for boligområdet.
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 45° og møne i bygningens lengderetning.
Hovedmøneretningen skal i skrånende terreng plasseres etter terrengets hovedretning. For
atriumsbebyggelse, terrassert bebyggelse og lignende bygningstyper, tillates flatt tak.
Garasje, uthus o.l. kan tillates med et samlet bruksareal på inntil 50 m2. Størrelse, form og
materialbruk skal være tilpasset boligen. På hver tomt skal det være plass til en garasje. Ved garasje
plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje
plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn.
Heftelser/rettigheter
Rett til bruk og plikt av vedlikehold av lekeplass beliggende på eiendommen g. 144 b. 163 i Vestby angitt som område F4 i reguleringsplan for Hølen. Plikt omfatter også ansvaret etter
lekkeplassforskriften. På samme måte har eierne ansvar for å etablere og vedlikeholde sikring av
Molvikdammen som ligger på F3.
Adkomst
Det vil bli skiltet med Foss & co skilter under fellesvisninger.
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Prisantydning
2 300 000,-

Totale kostnader
2 300 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
-------------------------------------------------------58 670,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 358 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Eiendommen mangler formuesverdi.
For 2019 og 2020 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien (90 prosent
for sekundærboliger). Se mer på Skatteettaten sin side
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i
salgsoppgaven før det gis bud på eiendommen.
Meglers vederlag
Provisjon (fast sum) 35 000,- + tilretteleggingshonorar (5 000,-)
Krav på dekning av direkte utlegg
Finansiering
Foss & co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å
skaffe gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en
internavregning mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Viktig informasjon
Eiendommen selges ihht Avhendingsloven og selges "som den er" ihht § 3-9. I forhold til mangler er
det kun Avhl. §3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og Avhl. §3-8 "uriktige opplysninger
om eiendommen", som kan påberopes med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forholdene ellers, jfr. Avhl. §3-9.
Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhl., og at dette vil
være en del av kontraktsvilkårene. Kjøper anmodes til å foreta en grundig gjennomgang av
eiendommen, gjerne sammen med fagmann.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som
skal tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i en
eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om en mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transaksjonen. Megler er pliktig
til evt. å sende melding til Økokrim uten orientering til partene.

Forbehold
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud
inngis.
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg godt inn i dokumenter som kan være interessante
for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt.
servitutter/heftelser, vedtekter, husordensregler, regnskaper, budsjetter, innkalling og referat fra siste
års sameiermøte mm. Disse dokumentene kan oversendes ved henvendelse til megler og meglers
kontor.
Salgsoppgaven er kun basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger
innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Riksarkivet og andre tilgjengelige relevante kilder.
Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/gjerder/ beplantning som fysisk er
satt. Det kan være avvik fra dagens faktiske bruk i forhold til det opprinnelige byggemeldte og
eventuelt sist godkjente byggetegninger.
Meglers standard kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan fås ved
henvendelse til meglers kontor.
Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med henviste dokumenter inkludert alle salgsoppgavens
vedlegg før budgivning/kjøp.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og
sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir
kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle
forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å
signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er
registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMSkvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles
manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en
svarbekreftelse pr SMS.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte
visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers
kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om
status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal
kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til
budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i
stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak
ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig
legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å
innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette
til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt
til å stanse gjennomføring av handelen.
Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 27.11.20
Vedlegg
Grunnkart
Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplankart
Kommunekart
Servitutter
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema
Ansvarlig megler:
Vibeke Haave
Mob: 97 10 79 41
E-post: vibeke.haave@fossco.no
Foss & Co Ski AS Eiendomsmegling (Org.nr: 996437086)
Besøksadresse:
Idrettsveien 3.
1400 Ski.
Tlf: 64 91 71 60.

Molvikveien 30
Nabolaget Hølen - vurdert av 34 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Kvalitet på skolene
Veldig bra 78/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 76/100

6 min
4.5 km

Moss bussterminal
Totalt 17 ulike linjer
Moss ferjekai
Linje BF

17 min
16.1 km
18 min
16.6 km

12 %
12 %
17.3 %

Sonsveien stasjon
Linje R20, R20x, L21

40.7 %
40.7 %
38.9 %

6 min
4.5 km
16.1 %
16.1 %
21.5 %

Sonsveien stasjon
Buss, tog

Aldersfordeling

8.6 %
8.6 %
7.2 %

8 min
0.6 km

22.7 %
22.7 %
15.2 %

Hølen torg
Linje 545

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Hølen

1 120

480

Hølen

1 120

480

Norge

5 328 198

2 398 736

Skoler
Hølen skole (1-7 kl.)
196 elever, 7 klasser

4 min
0.4 km

Grevlingen Skole og kultursenter...
287 elever, 15 klasser

9 min
6.2 km

Vestby ungdomsskole (8-10 kl.)
576 elever, 13 klasser

10 min
8.6 km

Vestby videregående skole
720 elever, 55 klasser

11 min
8.8 km

Malakoff videregående skole
1000 elever, 46 klasser

16 min
16.1 km

«Frodig, grønt, fredelig, nærbutikk og
buss rett utenfor.»

Barnehager
Hølen barnehage (2-6 år)
18 barn, 1 avdeling

10 min
0.8 km

Deør barnehage (0-5 år)
77 barn, 4 avdelinger

8 min
6.3 km

Grevlingen barnehage (1-6 år)
4 avdelinger

9 min
6.2 km

Dagligvare
Nærbutikken Hølen
Søndagsåpent

8 min
0.6 km

Kiwi Sletta

7 min

Sitat fra en lokalkjent

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Primære transportmidler

Varer/Tjenester

1. Egen bil
2. Samkjøring
3. Buss

Vestby Storsenter

10 min

Apoteket i Son

10 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

31% i barnehagealder
41% 6-12 år
14% 13-15 år
13% 16-18 år

Støynivået
Lite støynivå 94/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 93/100

Familiesammensetning
Par m. barn

Sport
Hølen skole
Aktivitetshall, ballspill, fotball

2 min
0.2 km

Brandstad stadion
Ballspill, fotball

13 min
1 km

Kondishuset

8 min

Stamina Vestby

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

10 min
Flerfamilier

Boligmasse
0%
88% enebolig
12% annet

40%
Hølen
Hølen
Norge

Sivilstand
Norge

«Passe stort nabolag, ungene leker sammen,
godt naboskap og samhold, nærhet til
barnehage, aktiviteter og en liten butikk. Fine
turområder, nærhet til skogs- og turstier.»
Sitat fra en lokalkjent

Gift

36%

34%

Ikke gift

55%

53%

Separert

7%

9%

Enke/Enkemann

2%

4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Ski kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Vestby kommune

Hølen - Reguleringsbestemmelser
Egengodkjent av kommunestyret 2.2.2004. Mindre vesentlig endring (1) av
planutgvalget 30.8.2004 (Byggehøyde Bf5). Mindre vesentlig endring (2) av
planutvalget 30.8.2004 (Bestemmelser om fortidsminner). Endret (3) av
kommunestyret ved klagebehandling 13.9.2004 (Arealbruk ved 143/102). Mindre
vesentlig endring (4) av plansjefen 14.12.2006 (Retting av mindre tekniske feil på
kartet). Mindre vesentlig endring (5) av plansjefen 29.1.2007 (Justering av felles
avkjørsel, gang- og sykkelvei ved Lille Strandgate. Mindre vesentlig endring (6) av
plansjefen 15.6.2007 (Retting av mindre tekniske feil på kartet). Mindre vesentlig
endring (7) av plansjefen 15.1.2008 (Felles avkjørsel FA13 utgår). Mindre vesentlig
endring (8) av plansjefen 16.1.2008 (Justert stegning av Bruerveien og justert felles
avkjørsel, busslommer m.m. i nedre del av Steinbruddveien). Mindre vesentlig endring
(9) av plansjefen 19.2.2008 (Justert stegning av Bruerveien). Mindre vesentlig endring
(10) av plansjefen 22.2.2008(Retting av mindre tekniske feil på kartet). Mindre vesentlig
endring (11) av plansjefen 5.9.2008 (Justering av gangveg). Mindre endring (12) av
plansjefen 5.4.2011 (teknisk retting av rekkefølgebestemmelse F7). Mindre endring
(13) av plansjefen 8.12.2011 (Del av FA4 endres til boligformål). Mindre endring (14)
av plansjefen 22.3.2012 (økt utnyttelse for deler, og endring i høydebegrensning
garasje, uthus og lignende for deler). Mindre endring (15) av plansjefen 08.04.2014
(omlegging av Molvikveien). Mindre endring (16) av plansjefen 15.07.2014 (flytting av
busslomme på plankart). Mindre endring (17) av plansjefen 5.9.2014 (endring av
tomteavgrensninger i Molvika, og bestemmelse om opparbeidelse av sti). Mindre
endring (18) av plansjefen 15.6.2015 (frigitt kulturminne tatt ut, justering av
hensynssone for to kulturminner, endret plassering av lekeplass til område F3, regulert
inn fordrøyningsbasseng G1 og sti T1, justering av bestemmelser og ny § 14). Mindre
endring (19) av plansjefen 12.6.2017 (inntegning av snuhammer ved felt F1). Mindre
endring (20) av plansjefen 3.1.2018 (justering av formålsgrense – felt Bb10 og Bb11).
Mindre endring (21) av plan- og miljøutvalget 14.1.2019 (justering av trasé for g/s-vei,
nye atkomster m.m). Mindre endring (22) av plansjefen 5.9.2019 (hensynssone
bevaring naturmiljø). Mindre endring (23) av plansjefen 6.5.2020 (justering av B15 og
B16 – Fløyåsen, oppdatering av bestemmelser).

§ 1 Fellesbestemmelser
1.1 Søknad og melding
Sammen med søknader og meldinger skal det innsendes en situasjonsplan som viser
eksisterende bygninger, adkomst, plass til garasje og biloppstillingsplass. Alle større
trær med brysthøydediameter over 30 cm, skal innmåles og kartfestes på
situasjonsplanen.
Sammen med søknad om tillatelse til deling skal situasjonsplanen i tillegg vise
byggemuligheter.
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak og melding om arbeid, skal situasjonsplanen i tillegg vise omsøkt bebyggelse, uteoppholdsareal, terrengplanering,
forstøtningsmurer, gjerder m.m. Om nødvendig skal det innsendes beregninger av
veitrafikkstøy og plan for støybeskyttelsestiltak. Det skal vises hvordan større trær og
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annen verdifull vegetasjon skal bevares og gjøre rede for hvordan sikring skal skje i
byggeperioden.

1.2 Utforming
Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer,
stiluttrykk, materialbruk, farger o.l., utformes på en slik måte at byggetiltaket får en
god arkitektonisk og estetisk utforming og at området samlet fremstår med et
helhetlig preg.

1.3 Plassering
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet når ikke annet
er bestemt (Jf §2 om garasjer).
Ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås en god funksjonell og arkitektonisk
helhetsvirkning i forhold til eksisterende omgivelser. Det skal tas hensyn til at
konsekvensene blir akseptable for eksisterende boliger og uteoppholdsareal. Inngrep
på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av grøntstrukturen blir bevart.
I områder hvor bygninger er plassert i en planmessig orden i forhold til andre
bygninger og i forhold til vei, nabogrenser, møneretninger og lignende, skal det
legges vekt på at ny bebyggelse viderefører områdets typiske kvaliteter. Ved
plassering av og utforming av bebyggelse, veier og andre anlegg skal bruk av
støttemurer, skjæringer og fyllinger begrenses mest mulig. Ny bebyggelse skal
tilpasses eksisterende terreng og verdifull vegetasjon.

1.4 Vassdrag
Åpne strekninger av bekker, elver, vann og dammer skal opprettholdes.

1.5 Kabler
Alle nye kabler (lavspentanlegg, telenett, TV o.l.) skal legges i bakken.

1.6 Rekkefølge
Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før følgende betingelser er
oppfylt i de angitte byggeområder nedenfor:


Vei 1 skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjente detaljplaner før
boligområdene Bb 1-3, 4 (den del som har atkomst til Bruerveien), 5-7, 8-11 (de
deler som har atkomst til Bruerveien) 29 og 34-39 tillates utbygget. Det samme
gjelder for offentlig område Bo4 samt industri-/lagerområdene BI 1.



Vei 2 skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjente detaljplaner før
boligområdene Bb 34-39 samt offentlig område Bo2 tillates utbygget.



Flomsikring av Såna på strekningen Kulpa til innløp fossen i samsvar med godkjent
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detaljplan utarbeidet av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, skal være
gjennomført før boligområdene Bb 13, 18 og 19 tillates utbygget.


Friområde F 7 skal være ferdig opparbeidet parkmessig med lekeapparater etter
godkjent detaljplan før boligområdene Bb 7 tillates utbygget. Tilsvarende skal
lekeplass F4 være opparbeidet før boligområdene Bb 34-39 tillates utbygget.



Innenfor Bo1 skal ballbinge være anlagt nord for o_V6a og parkeringsplass være
anlagt sør for o_V6a.

Det skal ikke gis byggetillatelse for den sørvestligste tomta i Bb35 før ny trase av T1
er opparbeidet.

§ 2 Byggeområde for boliger
2.1 Flomsikring
Innenfor byggeområdene Bb 13, 17, 18, 19 og 21 tillates ikke ny bebyggelse plassert
lavere enn côte 21,5. Kjeller under dette nivå tillates ikke og ferdig planert terreng
minst 4 meter ut fra husvegg skal også som minimum ligge på dette nivået.

2.2 Type bebyggelse
I områder for frittliggende boligbebyggelse kan det oppføres frittliggende eneboliger
med tilhørende anlegg. En sekundærleilighet på inntil 70 m² kan tillates til hver
enebolig. Innenfor definisjonen av frittliggende boligbebyggelse, tillates også oppført
vertikaldelt eller horisontaldelt tomannsbolig.
Næringsvirksomhet eller allmennyttige formål kan tillates som en mindre del av
eneboligen dersom virksomheten ikke vil være en vesentlig belastning for
boligområdet.
Innenfor område B15 og B16 tillates det til sammen oppført inntil 9 eneboliger uten
sekundærleilighet.
I områder for konsentrert småhusbebyggelse, område Bb36, skal det oppføres boliger
i rekke, kjede, atrium eller lignende bygningstyper. I boligområdet Bb10 kan det
oppføres konsentrert småhusbebyggelse eller åpen villamessig bebyggelse, som i så
fall følger bestemmelsene for denne bebyggelsesformen. I boligområde Bb8 skal det
oppføres terrassert bebyggelse.

2.3 Krav til samlet situasjonsplan i enkelte strøk
Før deling tillates i boligområdene, skal det framlegges en samlet situasjonsplan for
tomten som viser tomtedeling, felles- og private avkjørsler og i nødvendig grad felles
lekearealer. Det skal også framlegges samlet detaljplan for vann- og avløpsløsninger
som viser hvordan tomtene sammen med naturlig tilgrensende boligareal kan
tilknyttes offentlig ledningsnett.

3

2.4 Utforming og plassering
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 45° og møne i bygningens
lengderetning. Hovedmøneretningen skal i skrånende terreng plasseres etter
terrengets hovedretning. For atriumsbebyggelse, terrassert bebyggelse og lignende
bygningstyper, tillates flatt tak.
Garasje, uthus o.l. kan tillates med et samlet bruksareal på inntil 50 m2. Størrelse,
form og materialbruk skal være tilpasset boligen. På hver tomt skal det være plass til
en garasje. Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter
mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates
plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn.

2.5 Tomteareal
Minste netto regulerte tomteareal for eneboliger er 700 m2.

2.6 Grad av utnytting
Tillatt bebygd areal %-BYA = 20 % for områder regulert til eneboliger innenfor
bevaringsområdet, 25 % for området regulert til eneboliger utenfor bevaringsområdet,
og 30% for områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Bruksareal under
terreng skal ikke medtas når høydeforskjellen mellom himling og gjennomsnittlig
terrengnivå er lavere enn 0,6 meter. Dersom det ikke er oppført garasje, carport eller
parkering under terreng skal det reserveres 18 m2 bruksareal pr. krevet
biloppstillingsplass.

2.7 Høyde
For alle boligområder unntatt Bb8 er maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal
mønehøyde 7,0 meter for bebyggelse plassert i skrånende terreng tilpasset
underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for
bebyggelse plassert i flatt terreng uten underetasje.
Høyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
For boligområde Bb8 skal bebyggelsen trappes opp fra ferdig planert terreng côte 3334. Byggehøyden skal ikke overstige côte 46.

§ 3 Områder for industri/lager
Det tillates oppført bygninger for lett industri, lager og / eller håndverksbedrifter med
tilhørende anlegg. Bebyggelsen kan oppføres med saltak eller flatt tak og innenfor en
maksimal byggehøyde på 9 meter. Byggehøyden regnes fra ferdig planert framtidig
terreng. Tillatt bebygd areal BYA er 60% i Bi 1 og 3, 80% i Bi 2.
Brann- og eksplosjonsfarlig industri tillates ikke anlagt. Heller ikke tillates etablert
bedrifter som vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende
boligområder, ved støy, forurensninger eller trafikk. Med unntak av vaktmesterleilighet
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o.l., tillates ikke etablert eller oppført boliger.
Den ubebygde del av tomten tillates ikke nyttet til lagring eller oppføring av
midlertidige skur, haller m.v.
Det skal etableres parkbelte som vist på planen, ferdigstillet samtidig med
bebyggelsen.

§ 4 Områder for offentlige formål
Det tillates oppført bygninger med tilhørende anlegg for skole i Bo 1 og 2 og til
forsamlingslokale i Bo 3.
Bebyggelsen i Bo 1 og 2 kan oppføres med flatt tak eller saltak og innenfor en
maksimal byggehøyde på 9 meter. Tillatt bebygd areal BYA er 60% i Bo 1 og 2.
Bebyggelsen i Bo 3 kan oppføres med saltak og innenfor en maksimal byggehøyde på
9 meter. Byggehøyden regnes fra ferdig planert framtidig terreng. Tillatt bebygd areal
BYA er 10% i Bo 3.

§ 5 Områder for kombinert byggeformål
For områdene regulert til kombinert byggeformål Bf 1- 4, tillates det boliger i
kombinasjon med forretning/service, offentlige og allmennyttige formål. Med
forretnings- og servicevirksomhet menes detaljhandel, service- og kontorvirksomhet
som naturlig hører hjemme i et sentrumsområde, og som passer i kombinasjon med
boliger.
Bebyggelsen i Bf 1-4 skal oppføres med saltak, innenfor en maksimal gesimshøyde
på 6 meter og en maksimal mønehøyde på 9 meter. Tillatt bebygd areal BYA er 60%.
Bebyggelsen i Bf5 skal oppføres med flatt tak og en maksimal byggehøyde på 7
meter. Tilbaketrukket bebyggelse, minst 4 meter fra ytterfasadene, tillates med en
maksimal gesimshøyde og mønehøyde på 9 meter.
Byggehøyden regnes i forhold til ferdig planert framtidig terreng
Bygninger skal plasseres parallelt med eller vinkelrett på tilstøtende vei og med
veggliv i byggegrensen som vist på planen.

§ 6 Område for kommunalteknisk virksomhet
Det tillates oppført pumpestasjon for kloakk.

§ 7 Offentlig trafikkområde
Kjørevei, fortau og gang- og sykkelveier skal anlegges som vist på plankartet og i
samsvar med detaljplaner godkjent av kommunen.
o_V6b skal være et sambruksareal og fungere både som atkomstvei til gnr. 144 bnr.
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33 og som krysningspunkt og del av skolegården for elever ved Hølen skole. o_V6b
skal opparbeides på en slik måte at det oppnås lav fart. Bruk av fysisk separering
skal begrenses. Området skal belyses for å bedre sikkerheten når det er mørkt, f.
eks. ved bruk av effekt- belysning.
Langs traseen for gang- og sykkelvei på gammel jernbanegrunn skal det tas spesielle
hensyn til flg. elementer:
1. Hølen holdeplass. Ved oppføring av plattform og venteskur skal det tas
utgangspunkt i plassens tidligere karakter. Rekonstruksjon vurderes dersom
dokumentasjon finnes.
2. Tekniske instalasjoner.
3. Som prinsipp skal eksisterende master beholdes der de finnes for feste til
belysning. Det skal være luftstrekk mellom stolpene langs tidligere jernbantrasé.
4. Området under Hølenviadukten er regulert til trafikkformål.
5. Hølenviadukten. Jernbanebrua skal istandsettes og vedlikeholdes med vekt på
bevaring av brua som jernbanehistorisk og teknisk kulturminne. Planer og tiltak
vedrørende brua skal på forhånd forelegges antikvariske myndigheter v/
fylkeskultursjef og Norsk jernbanemuseum til uttalelse.

§ 8 Friområde - Park/Lekeplass
Områdene skal brukes som park for allmennheten eller lekeplass. Trafokiosker i
tilknytning til boligområdets strømforsyning kan tillates. Parkområder skal beholdes i
naturlig tilstand med vegetasjon bevart. Lekeplasser skal være planert, beplantet og
tilsådd, med lekeapparater etablert. Det skal utarbeides og innsendes detaljplaner for
det enkelte friområde for godkjenning.
Lekeplass ved B15 skal være felles for alle eiendommer I B15 og B16.

§ 9 Spesialområde - Bevaring - Byggeområde
1. Eksisterende bevaringsverdige bygninger, kan utvendig istandsettes, tilbygges og
påbygges, men det forutsettes at husenes målestokk, takform, taktekking, dør- og
vindusutforming, materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres til
opprinnelig karakter. Bevaringsverdige bygninger er alle merkede bygninger på
plankartet samt andre bygninger innenfor bevarings-området som etter en konkret
vurdering framstår som bevaringsverdige. Innvendig kan bygningene ombygges
og forbedres teknisk, men så vidt mulig bør det opprinnelige interiør bevares.
2. Andre eksisterende bygninger enn de bevaringsverdige, og alle arter nybygg skal
gis en eksteriørutforming samt materialbruk som harmonerer med de
bevaringsverdige bygninger. Nybygg skal oppføres etter bestemmelsene i
byggeforskriftene, men må ha fasadekledning av trepanel.
3. Dersom et skadet hus erstattes med nybygg, kan kommunen gi pålegg om at den
nye bygning må ha samme côtehøyde på gulv, gesims- og mønehøyde, takvinkel
og møneretning som det opprinnelige bygg, dersom dette etter kommunens skjønn
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er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige profil og miljøkvaliteter.
Bevaringsverdige hus som på grunn av skader må erstattes med nybygg, skal gis
samme plassering som det opprinnelige bygg.
4. Før et nybygg eller en større fasadeendring behandles, kan kommunen forlange at
det sendes inn fasadeoppriss av bygningen, og så mye av den tilstøtende
bebyggelse som ansees nødvendig for å vurdere søknaden.
5. Før byggesaker innenfor bevaringsområdet behandles i kommunen, skal det
innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene etter kulturminneloven. For
fredede bygninger innenfor bevaringsområdet gjelder for øvrig bestemmelsene i
lov om kulturminner.
6. Forstøtningsmurer mot gate og gjerder skal ved valg av materialer og høyde
harmonere med miljøet. Oppsetting eller endring av gjerder og forstøtningsmurer,
skal forelegges kommunen for godkjennelse.
7. For friområde F11 og det tilgrensende trafikkområdet i krysset Dronningveien x
Kongeveien x Store Strandgate, skal det før tiltak igangsettes, foreligge en samlet
detaljplan godkjent av kommunen. Detaljplanen skal vise trafikkløsninger for alle
trafikkantgrupper, beplantning, møblering og materialbruk

§ 10 Spesialområde - Bevaring fortidsminner
Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven tillates ikke oppført innenfor
bevaringsområde kulturminner, vist på plankartet. Forbudet mot tiltak omfatter ikke
tomtedeling.
Før tiltak etter plan- og bygningsloven tillates innenfor byggeområde Bb6, skal det
foretas arkeologisk utgraving av steinalderlokaliteten R2, vist på plankartet.
I tilknytning til anleggsarbeid i byggeområde Bb7, som kan berøre gravrøysa R10 i
spesialområde SPb3, skal tiltakshaver i samarbeid med Akershus fylkeskommune
sørge for at gravrøysa blir tilstrekkelig sikret.
Spesialområder for fortidsminner omfatter steinalderlokaliteter fra Nøstvettiden.
Innenfor spesialområdene er det ikke lov å sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan
skje. Eksisterende hage kan fortsatt benyttes forutsatt at det ikke gjøres inngrep som
ikke er i samsvar med ovennevnte. Ingen tiltak i marken kan gjennomføres uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 11 Spesialområde - Frisiktsone
Terrenget i frisiktsonen må planeres slik at terrenget inklusiv eventuell vegetasjon vil
ligge i nivå med tilstøtende veier. Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å plassere
innretninger eller gjenstander, herunder parkering, som stikker høyere enn 0,5 meter
over planet som dannes mellom midtlinjen til de tilstøtende veiene. Enkeltstående
stammetrær som ikke hindrer sikten kan tillates.
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§ 12 Spesialområde - naturvernområde på land og i vassdrag
1. I naturvernområdet, forbi fossen, tillates etablert fisketrapp etter detaljplaner
godkjent av kommunen.
2. I naturvernområdet, fra fossen og nedover langs vassdraget, tillates kulturminner
fra tidligere historisk næringsvirksomhet utbedret og istandsatt etter detaljplaner
godkjent av kommunen.
3. I naturvernområdet tillates etablert flomsikringstiltak etter detaljplaner godkjent av
kommunen.
4. Tiltak som iverksettes innenfor naturvernområdet skal på forhånd forelegges
kulturminnemyndighetene etter kulturminneloven til uttalelse.
5. Bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder vesentlige terrenginngrep og
anlegg av veier, som rammes av plan- og bygningsloven ut over tiltak etter pkt 14, tillates ikke.
6. Eksisterende vegetasjonsbelte i kantsonen langs vassdraget skal bestå. Hogst kan
kun tillates etter godkjenning fra kommunen.

§ 13 Fellesområde - Felles avkjørsel
Arealet skal utnyttes til felles avkjørsel for eiendommer slik det framgår av plankartet.
Felles avkjørsel FA7 skal være felles for alle eiendommer I B15 og B16.

§ 14 Grønnstruktur – fordrøyningsbasseng
I område G1 skal det opparbeides fordrøyningsbasseng for overvann. Bassenget skal
ha grønt dekke og fremstå med et naturlig preg.
Fordrøyningsbassenget skal dimensjoneres slik at avrenningen fra områdene rundt
ikke overstiger ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir
fordrøyd. For flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveier innenfor
planområdet.

§ 15 Hensynssone bevaring naturmiljø – naturtype store gamle trær
Formålet med hensynssonen er å ta vare på en gammel spisslønn. I området kan det
ikke foretas inngrep som kan føre til ulempe eller skade for treet med tilhørende
rotsystem.
Eksisterende adkomstveier kan fortsatt benyttes.
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Vestby kommune

Utskriftsdato: 17.11.2020

Adresse: Postboks 144, 1541 VESTBY
Telefon: 64 98 01 00

Planopplysninger
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3019

Gårdsnr.

144

Adresse

Molvikveien 30, 1550 HØLEN

Bruksnr.

150

Kilde: Vestby kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte
plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Kommuneplaner
Id

KPLAN2019

Navn

KOMMUNEPLAN 2019-2030

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

18.03.2019

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3019/GjeldendeBestemmelser/KPLAN2019_bestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 711 m2
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
Delareal
726 m2
KPHensynsonenavn H570_8
KPAngittHensyn
Bevaring kulturmiljø
15 m2
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
Arealbruk
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende
Delareal

Reguleringsplaner
Id

0103

Navn

HØLEN

Plantype

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

02.02.2004

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3019/GjeldendeBestemmelser/0103_bestemmelser.PDF

Delarealer

Delareal 724 m2
Formål Frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn Bb34

Reguleringsplaner under arbeid
Id

0103

Side 1 av 2

Navn

HØLEN

Status

Endelig vedtatt arealplan

Plantype

Eldre reguleringsplan

Side 2 av 2

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Vestby kommune: Grunneiendom 3019-144/150

Utskriftsdato: 17.11.2020 13:31

Eiendomsdata (Grunneiendom)
Bruksnavn

Beregnet areal

725.6

Etablert dato

11.06.2015

Historisk oppgitt areal

0

Oppdatert dato

30.01.2019

Historisk arealkilde

Ikke oppgitt (0)

Skyld

0

Antall teiger

1

Arealmerknader
Tinglyst

Del i samla fast eiendom

Grunnforurensning

Avtale/Vedtak om gr.erverv

Bestående

Under sammenslåing

Kulturminne

Seksjonert

Klage er anmerket

Ikke fullført oppmålingsforr.

Har fester

Jordskifte er krevd

Mangel ved matrikkelføringskrav

Frist fullføring:
Frist retting:

Forretninger
Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Involverte
Berørte

Omnummerering
Omnummerering

01.01.2020
01.01.2020

Kvalitetsheving for eksist. eiendom
Oppmålingsforretning

24.01.2019
30.01.2019

14/1876

Kvalitetsheving for eksist. eiendom
Oppmålingsforretning

24.01.2019
30.01.2019

14/1876

Trinn i fullføring av
oppmålingsforretning
Annen forretningstype

09.01.2019
30.01.2019

14/1876

144/3 (-717,7), 144/151 (717,7)
144/1, 144/150, 144/152, 144/160, 145/1

Trinn i fullføring av
oppmålingsforretning
Annen forretningstype

09.01.2019
30.01.2019

14/1876

144/3 (-725,6), 144/150 (725,6)
144/1, 144/149, 144/151, 144/160, 145/1

Trinn i fullføring av
oppmålingsforretning
Annen forretningstype

09.01.2019
30.01.2019

14/1876

144/3 (-751,1), 144/149 (751,1)
144/1, 144/148, 144/150, 144/160, 145/1

Trinn i fullføring av
oppmålingsforretning
Annen forretningstype

05.11.2018
05.11.2018

14/1876

144/3 (-2675), 144/160 (2675)
144/1, 144/2, 144/71, 144/134, 144/136, 144/137, 144/138,
144/139, 144/140, 144/141, 144/142, 144/143, 144/144,
144/145, 144/146, 144/147, 144/148, 144/149, 144/150,
144/151, 144/152, 144/153, 144/159, 144/159/0/11,
144/159/0/12, 144/159/0/18, 144/159/0/19, 144/159/0/20,
144/161, 144/163, 144/164, 144/165, 145/58, 145/82

Fradeling av grunneiendom
Oppmålingsforretning

22.05.2015
22.05.2015

14/1876

144/3 (-2674,3), 144/160 (2674,3)
0211-144/135, 144/1, 144/2, 144/71, 144/134, 144/136,
144/137, 144/138, 144/139, 144/140, 144/141, 144/142,
144/143, 144/144, 144/145, 144/146, 144/147, 144/148,
144/149, 144/150, 144/151, 144/152, 144/153, 144/159,
144/163, 144/165, 145/58

Fradeling av grunneiendom
Oppmålingsforretning

18.05.2015
18.05.2015

14/1876

144/3 (-725,7), 144/150 (725,6)
0211-144/135, 144/1, 144/149, 145/1

Fradeling av grunneiendom
Oppmålingsforretning

18.05.2015
18.05.2015

14/1876

144/3 (-717,7), 144/151 (717,7)
0211-144/135, 144/1, 144/150, 145/1

144/150

144/149, 144/150, 144/160, 145/1
144/150, 144/151, 144/152, 145/1

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)
Type teig
Eiendomsteig

X

Y

6601870.41

598386.39

H

H.teig

Ber. areal

Ja

725.6

Arealmerknad

Tinglyste eierforhold
Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

MODENA HUS AS
S916289170

Hjemmelshaver (H)
1/1

Ellingsrudveien 10A
1424 SKI

Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Status
Kategori

Side 1 av 2

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Vestby kommune: Grunneiendom 3019-144/150

Utskriftsdato: 17.11.2020 13:31

Adresse
Vegadresse: Molvikveien 30

Adressetilleggsnavn:

Poststed

1550 HØLEN

Kirkesogn

Grunnkrets

205 HØLEN

Tettsted

Valgkrets

5 SON/SOLHØY

02090202 Såner

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS

Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Side 2 av 2

Utskriftsdato: 17.11.2020

Ortofotorapport for eiendom 3019 - 144/150//
Beste

5m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2019

30 m

2017

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2016

30 m

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2015

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2014

30 m

2013

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2013

30 m

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2011

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2010

30 m

2008

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2008

30 m

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

2003

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

1992

30 m

1988

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

1979

30 m

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

1962

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

1960

30 m

1956

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

1950

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Utskriftsdato: 17.11.2020

Vegstatuskart for eiendom 3019 - 144/150//
30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Reguleringsplankart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Målestokk:

144/150
Molvikveien 30
17.11.2020
1:1000

UTM-32

©Norkart 2020
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

Grunnkart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

144/150
Molvikveien 30
17.11.2020
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2020

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Kommuneplankart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Målestokk:

144/150
Molvikveien 30
17.11.2020
1:2000

UTM-32

©Norkart 2020
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

BOLIGLÅN
Når du skal kjøpe og selge
eiendom, kan det være
vanskelig å velge riktig bank.
Vi gjør jobben for deg, helt
kostnadsfritt

Har du et godt nok
lånetilbud?
Er du sikker på at betingelsene og løsningen du har via
egen bank i dag, er den beste du kan få? Hos oss kan
du være trygg på at du alltid får tilbud tilpasset dine
ønsker og behov, med lansiktig konkurransedyktige
betingelser. Vår erfaring og personlige rådgivning gir
deg gode løsninger.

Kjøpe ny bolig før du
selger den gamle?
Vi hjelper deg å beregne hvor mye du kan låne i
mellomfinansiering, dersom du vil kjøpe ny bolig før
du har solgt den du bor i nå. Vi koordinerer hele
prosessen for deg med bank og megler, slik at rett
sum havner på rett sted til rett tid.

NYTT BOLIGLÅN
MELLOMFINANSIERING
REFINANSIERING
SAMLE DYRE SMÅLÅN

Ingen bank er best for alle,
hvem er best for deg?
Eiendomsfinans har siden 1993 hjulpet
tusenvis av kunder med å finne riktig
bank. Behovene er forskjellig i livets mange
faser, og bankenes beregninger er i stadig
endring. Det er ikke så enkelt for en privatperson å holde seg oppdatert på dette.
Vi gjør derfor hele jobben for deg med å
sette opp en god boliglånssøknad, for
deretter å innhente tilbud du kan velge blandt.
Du får en fast rådgiver, noe som betyr at
du slipper å fortelle din historie mer enn 1 gang.
Din rådgiver gjør resten av jobben med å
innhente tilbud om lån. Jobben vi gjør er helt
kostnadsfri for deg som kunde.
Hvorfor bruke masse tid på dette selv?

SLETTE ANMERKNINGER
BILLÅN
SENIORLÅN
BOLIGLÅN UNG
USIKRET LÅN

Eiendomsfinans
- gir deg bedre råd

aneta@eiendomsfinans.no
mobil: 479 74 000

Hva koster
lånet?
Her har vi laget en tabell som viser
deg månedlige terminkostnader
basert på renter pr. 19.08.2020

LÅNEEKSEMPLER

Her beregnet med etb geb 1500,- og
termingeb 45, annuitetslån over 25 år.
Gebyrene varierer fra bank til bank.

Kjøpesum lån < 50% rente fra

pr mnd

avdragsfritt Lån < 75% rente fra

pr mnd

Lån < 85% rente fra

pr mnd

2 000 000 1 000 000 1,89%

kr 4 236

kr 1 577

1 500 000

2,25 %

kr 6 594

1 700 000

2,75 %

kr 7 894

2 500 000 1 250 000 1,89%

kr 5 283

kr 1 966

1 875 000

2,25 %

kr 8 229

2 125 000

2,35 %

kr 9 425

3 000 000 1 500 000 1,89%

kr 6 329

kr 2 365

2 250 000

2,05 %

kr 9 643

2 550 000

2,35 %

kr 11 300

3 500 000 1 750 000 1,89%

kr 7 375

kr 2 759

2 625 000

2,05 %

kr 11 242

2 975 000

2,35 %

kr 13 174

4 000 000 2 000 000 1,69%

kr 8 230

kr 2 819

3 000 000

2,05 %

kr 12 840

3 400 000

2,35 %

kr 15 049

4 500 000 2 250 000 1,69%

kr 9 252

kr 3 171

3 375 000

2,05 %

kr 14 439

3 825 000

2,35 %

kr 16 924

5 000 000 2 500 000 1,69%

kr 10 274

kr 3 523

3 750 000

2,05 %

kr 16 037

4 250 000

2,10 %

kr 18 273

5 500 000 2 750 000 1,69%

kr 11 297

kr 3 875

4 125 000

1,90 %

kr 17 335

4 675 000

2,10 %

kr 20 095

6 000 000 3 000 000 1,69%

kr 12 319

kr 4 227

4 500 000

1,90 %

kr 18 906

5 100 000

2,10 %

kr 21 917

6 500 000 3 250 000 1,69%

kr 13 341

kr 4 579

4 875 000

1,90 %

kr 20 478

5 525 000

2,10 %

kr 23 739

7 000 000 3 500 000 1,69%

kr 14 364

kr 4 931

5 250 000

1,90 %

kr 22 049

5 950 000

2,10 %

kr 25 561

DIN RÅDGIVER

Aneta Musial
Seniorrådgiver

926 04 650
aneta@eiendomsfinans.no

Klikk på bilde
eller e-post på
digital versjon for
kontakt.

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV B U D G I V N I N G :
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Molvikveien 30, 1550 Hølen. Gnr. 144 Bnr. 150 i Vestby kommune
Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________
Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________
Egenkapitalen består av:

kr_________________

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ønsket overtagelsesdato:________________________
Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

kl:__________

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans
kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt
salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.
Navn:__________________________________

Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________

Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________

Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________

Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________

Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________

E-post:____________________________________

Dato:______________

Dato:_______________

Sign:__________________________________

Sign:______________________________________

Noe du lurer på?
Kontakt oss på Foss & Co Ski!
Idrettsveien 3, 1400 Ski – 64 91 71 60

