Rakkestadveien 5, 1814 ASKIM

Nøkkelinformasjon
Eiendomstype

Lagerseksjoner

Bruksareal

66 og 88 kvm

Tomt
Kommune

5228,00 kvm
Indre Østfold

SALGSOPPGAVE
MED VEDLEGG

fossco.no

Praktiske lagerseksjoner på Sekkelsten i Askim.

Adresse:

Rakkestadveien 5, 1814 ASKIM.

Eiendomstype:

Lagerseksjoner.

Megler:

Andreas Kulvik.

Eier/Selger:

BEKKEVOLD EIENDOM AS.

Matrikkel:

Gnr. 46, Bnr. 43, Indre Østfold kommune.

Oppdragsnr.:

521076.

Prosjektbeskrivelse/innhold
Fin mulighet for å kunne ha sitt eget hobbyverksted, lagring av båt, campingvogn, bobil, eller f.eks. som lager
for håndverksbedrifter.
Bygget deles inn i seksjoner med moduler på 66 og 88 kvm.
Se vedlagte tegninger som viser eksempel på inndeling.
Priser inkl. mva:
66 kvm: kr 1 150 000,88 kvm: kr 1 550 000,-

- Levrandør av lagerseksjonene er O.B.Wiik
- Hallen har fri høyde på 6 meter
- Søyler med fagverkskonstruksjon.
- Noe vinkel på taket, men det ser tilnærmet flatt ut pga parapeter
- PIR 120mm Sandwich veggelement
- PIR 100mm innvendig delevegger
- Kompakttak med TRP høyprofilplater, Isolasjon og
tekking( U-verdig 0,13)
- Leddheisport BxH 4x4,5 m /vindusrekker
- Gangdør 1x2,1m
- Vanntilførsel til alle seksjonene.
Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelser for ytterligere kommentarer og beskrivelser.
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Standard
Gulvoverflate er støvbundet betong.
Isolerte sandwich elementer.
Utvendig blir det mørk farge Ral 7016.
Innvendige overflater blir i hvit farge.
Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for
seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.
Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 32 amp. En 3-fas og to 1-fase-kurser i hver
seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er skap med plass til flere kurser.
Egne strømmålere Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Selger legger opp tomrør etter avtale
med kunde.

Byggemåte
Se selgers leveranse-/byggbeskrivelse.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt
foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn
spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt
i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med
åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets
eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til
prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de
forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Oppvarming
Seksjonene leveres uten oppvarming. Det blir opp til kjøper å etablere oppvarming, f.eks. via varmepumpe.
Selger gjør klart for montering av varmevifter eventuelt varmepumpe.
Område/beliggenhet
Eiendommen ligger på Sekkelsten i Askim i Indre Østfold kommune, ca. 3 km fra Askim sentrum.
Sekkelsten er et attraktivt næringsområde i Askim. Der finnes blant annet flere bilforhandlere og
industrileverandører, Askim Næringspark, Askim Kro, Circle K og Askim stenindustri.
Askim ligger ca 5,5 mil fra Oslo sentrum. Ca 55 minutter med buss/tog til Oslo. Det er direkte buss- og
jernbaneforbindelse til Oslo - kort gangavstand til disse forbindelsene. Veiforbindelsen fra Askim til Oslo er
hovedsakelig langs riksvei og europavei.
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Litt om Askim:
Askim er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å
skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv,
handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Askim.
Parkeringsforhold
Det er parkeringsplasser mot gamle E18 og ved egen seksjon. Parkering må ikke skje slik at det hindrer
tilkomst til andre seksjoner og/eller gjennomkjøring. Ved behov kan styret fastsette retningslinjer for
parkering. Se vedtekter til sameiet som regulerer parkeringsplassene.
Kjøpsbetingelser
Seksjonene selges etter prinsippet om "førstemann til mølla".
Priser og omkostninger fremgår av vedlagte prisliste. Prisene er faste og vil ikke bli gjenstand for
indeksregulering. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er solgt uten
foregående varsel. Det tas forbehold om endringer i av de offentlige gebyrene som f.eks. dokumentavgift,
tinglysningsgebyr og mva.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg
på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 250.000,- for hver seksjon.
Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier direkte, evt. fordeles og
faktureres via felleskostnadene i sameiet. De til enhver tid gjeldende priser finnes på kommunens egne
hjemmesider: www.io.kommune.no.
Dato for byggestart vil først bli klart når 60 % av enhetene er solgt. (9 av 16 enheter). Antatt byggetid er
estimert til å være ca. 5 mnd. Det tas forbehold om at overtagelse kan bli forsinket på grunn av ekstra
leveringstid for stål og elementer, og som ligger utenfor selgers kontroll. Kjøper kan ved en slik forsinkelse
ikke kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser. Selger plikter i
så fall å varsle Kjøper skriftlig så snart Selger blir oppmerksom på at dette kan skje.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. « Lov om avhending av fast eiendom» vil bare i
begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.
Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot
noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne
undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som
tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig
representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent
med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående
besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det
kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
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- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette
Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser,
takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen,
så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å
være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at
Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.
Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen
omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som
følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2).
Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/ eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et
beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede
kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette
minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøpere som er aksjeselskap med momspliktig virksomhet i seksjonen overtar Selgers justerings-/
tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en
egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/ advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i
forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til
Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil
ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst
kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når
det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet
aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges
til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser. Megler har benyttet sin rett til å
fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige
regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved
forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form. Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige
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instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige
feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde
fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Fellesutgifter inkluderer
Med kjøp av seksjonen medfølger et ansvar for å dekke en andel av de månedlige felleskostnadene i
eierseksjonssameiet. Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene/felleskostnadene fra
overtakelsestidspunktet av seksjonen. Budsjett over driftsutgiftene/felleskostnadene stadfestes av sameiet
på det konstituerende sameiermøtet.
Størrelsen på fellesutgiftene for seksjonen avgjøres av Sameiet og avhenger av antallet og kvaliteten på
ytelser sameiet rekvirerer. Antatt nivå for fellesutgifter er basert på erfaringstall fra tidligere prosjekter.
Prisestimat per 01.09.2021, tilsier at fellesutgiftene per overtakelse vil ligge på ca. kr. 50 per kvm + mva per
første driftsår.
Diverse
Det blir etablert oljeutskiller på eiendommen med sluk og sandfanger for bilvask.
Rakkestadveien 5 blir etablert og driftet som et sameie.
Det vil bli satt opp 2 stk felles skilt for reklame ned mot gamle E18 og på vei inn Rakkestadveien 5.
Ved montering av skilt på bygg og annet utstyr, må dette godkjennes av sameiet. Dette for å i vareta det
visuelt godt inntrykk på bygget og omgivelsene.
Kjøpekontrakten følger som en del av Salgsoppgaven. Interessenter bes sette seg inn i denne.
Reguleringsplan
Eiendommen ligger i et området regulert til næring. Næringsområde på Sekkelsten/Eiebakke, plan-id:
012420070003, vedtatt 30.08.2007.
Formål Forretning/Kontor/Industri.
Bruksformålet for samtlige seksjoner er i henhold til reguleringsplanen for området. Det er viktig at eier setter
seg inn i regler for bruken av seksjonene. Ved endring av bruken som strider imot reguleringsplanen, er det
eier av seksjonen som må søke om bruksendring, sørge for at dette er i henhold til regelverket. Styre skal
også bli varslet ved en bruksendring som strider mot reguleringsplanen. Styre skal også godkjenne
endringen før seksjonen kan endres sitt formål.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp via privat fordelingsnett.
Generelle forhold
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen, salgsoppgaven og plantegninger. I slike tilfeller er
det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik, er det den endelige
prosjektbeskrivelsen ved kontraktsinngåelse som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.
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Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt av selger med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper
aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan
være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende.
Prosjektets salgsoppgave med vedlegg er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende
for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av prosjektet. Plantegninger og skisser i denne
salgsoppgaven er ikke i målestokk. Alle frihåndstegninger som perspektiv, møbelplaner, 3D-illustrasjoner og
bilder i prosjektet er av illustrativ karakter og inneholder innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen.
Utomhusplanen er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men er en illustrasjonsskisse.
Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Det tas forbehold om endring
av utomhusplan.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og utearealer skjer samtidig med at den enkelte leilighet overtas. Det vil gjennomføres
en befaring av felles/utomhusarealer med styret for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt
manglende ferdigstillelse.
Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om
fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved
overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om
muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.
Særskilte avtaler
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Øvrige sameiere får panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf.
eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan
vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
Forretningsfører/regnskapsfører vil bli utpekt av selger og avtale inngås på vegne av sameiet før overtakelse
av seksjonen.
Det må påregnes at det vil forekomme anleggsarbeider i området etter overtagelse, og kjøper godtar at det
vil kunne forekomme noe støy, støv, redusert fremkommelighet mm. i byggeperioden for prosjektet.
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Sameiet/sameierne kan bli forpliktet til medlemskap i et grendelag eller velforening, som forvalter andre
veier, fellesområder etc.
Arealer
Boligarealet i dette prospektet er oppgitt som bruksareal BRA iht. Norsk standard NS 3940. Det vil si
innvendig målt med boligens omsluttende vegger. I tillegg kommer terrasse, carport og/eller garasje, samt
uteboder.
Areal og eierform tomt (opplysninger om evt. feste)
Areal: 5228,00 kvm,
Tomt
Alle utvendige arealer er fellesareal. Kjøreveier vil bli asfaltert. Resten av uteområdet vil forbli tilnærmet slik
vegetasjon og opparbeidelse fremstår i dag. Tomten disponeres av seksjonseierne iht.
seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter.
Energimerking
Energikarakter: Ingen.
Oppvarmingskarakter: Ingen.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en
energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og
merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse
av ferdigattest for eiendommen.
Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Kjøper forplikter seg å rette seg etter sameiets
vedtak og vedtekter. Utkast til vedtekter utarbeides samtidig med seksjonering av eiendommen.
Type, eierform og byggeår
Annet Eierseksjon
Prisantydning
Seksjon 66 kvm:
1 150 00000,- + omk.
Totale kostnader
1 150 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
6250,- (Dokumentavgift) (avgiftsgrunnlag tomt kr. 250.000,-))
-------------------------------------------------------7420,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------1 157 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
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prisantydning.
**********************************
Seksjon 88 kvm:
1 550 000,- + omk.
Totale kostnader
1 550 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
6250,- (Dokumentavgift) (avgiftsgrunnlag tomt kr. 250.000,-))
--------------------------------------------------------7420,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------1 557 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

Viktig informasjon
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).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.

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.
Vedlegg
- Kjøpekontrakt
- Utomhusplan
- Kommunale opplysninger
- Snittegning
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.
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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 SMS-kvitteringen
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.
Hvitvasking og terrorfinansiering
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å gjennomføre identitetskontroll av partene i en eiendomshandel. Videre innebærer
det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og videre 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.

Ansvarlig megler
Andreas Kulvik
Mob: 40764688
E-post: andreas.k@fossco.no
Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 18.11.2021.

Foss & Co Avdeling Askim
Rådhusgata 10, 1830 Askim
Telefon: 69 88 00 20
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no
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undertegnes av selger og kjøper.

KJØPEKONTRAKT
mellom
Bekkevold Eiendom AS
og
[Kjøper]
vedrørende salg av
Lagerseksjon Rakkestadveien 5

1.

PARTENE OG EIENDOMMEN

1.1

Bekkevold Eiendom AS, org.nr. 992071346, (Selger) eier gnr. 46, bnr. 43, lagerseksjon/del
______ med påstående bygninger og anlegg i Indre Østfold kommune (Eiendommen).

1.2

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Eiendommen skal overdras
fra Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen.

1.3

Før overtagelse vil eiendommen bli seksjonert og dermed få tildelt et seksjonsnummer.

2.

KJØPESUMMEN OG EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER

2.1

Kjøpesummen og omkostninger

2.1.1

Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [●] (Kjøpesummen).

2.1.2

I tillegg skal Kjøper betale dokumentavgift (av tomteverdien) og tinglysingsgebyr for skjøtet
og eventuelle pantedokumenter til Kjøpers långiver.

2.1.3

Det betyr at Kjøper totalt skal betale NOK ___________ (Vederlaget), beregnet ut fra
gjeldende avgifter og gebyrer ved signering av denne avtalen.

2.2

Eiendommens avkastning og kostnader

2.2.1

Selger har rett til den avkastning Eiendommen gir frem til og med den dagen Kjøper overtar
Eiendommen. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved Eiendommen.

2.2.2

Senest [30] dager etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg imellom foreta et pro &
contra-oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til Eiendommen per Overtakelse. Hvis partene
ikke blir enige om dette oppgjøret innen fristen, kan hver av partene kreve at en revisor som
partene i fellesskap oppnevner og bekoster, avgjør hvordan oppgjøret skal foretas, med
bindende og endelig virkning for partene.

3.

OVERTAKELSE, OPPGJØR OG FORSINKELSE

3.1

Avtalt overtakelse
Dato for byggestart vil først bli klart når 60 % av enhetene er solgt. (9 av 16 enheter) Antatt
byggetid er estimert til å være ca. 5 mnd. Faktisk overtakelse.

3.1.1

Eiendommen blir først overtatt av Kjøper idet Kjøpesummen er disponibel på oppgjørskontoen og vilkårene for utbetaling i punkt 3 i oppgjørsavtalen i vedlegg 6 er oppfylt eller
frafalt (Overtakelse).

3.1.2

Selger og Kjøper påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter etter oppgjørsavtalen.

3.2

Forsinkelse
Hvis Overtakelse skjer på en senere dag enn Avtalt Overtakelse,
(a)
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4.

(b)

og forsinkelsen skyldes forhold på Selgers side, kan Kjøper kreve oppfyllelse, heving og
erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter punkt 6.1 til 6.3 og punkt 8.1;

(c)

gjelder Selgers forpliktelser etter punkt 5 frem til Overtakelse, og en del av Selgers
garantier i punkt 7.1 avgis per Overtakelse; og

(d)

gjelder punkt 9.1(a) for skader på Eiendommen og dens tilbehør.

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

At Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig måte og i et omfang som ikke er mindre
enn før signering av denne avtalen.

(b)

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

(c)

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

(d)

Å holde Eiendommen fullverdiforsikret.

(e)

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

5.

PARTENES BEFØYELSER VED AVTALEBRUDD

5.1

Både Selger og Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve at avtalen gjennomføres, med mindre
den annen part rettmessig hever avtalen eller gjør gjeldende at en betingelse for gjennomføring av avtalen i punkt 4 ikke er oppfylt. Kjøper kan ikke kreve retting etter avhendingsloven
§ 4-10 (2), men Selger har rett til å utføre retting etter avhendingsloven § 4-10 (1).

5.2

Bryter Selger denne avtalen, har Kjøper rett til erstatning på de vilkår som følger av punkt 8
og rett til å holde kjøpesummen tilbake etter avhendingsloven § 4-15, men Kjøper har ikke
rett til prisavslag etter avhendingsloven § 4-12. Bryter Kjøper denne avtalen, kan Selger kreve
erstatning etter alminnelige regler, herunder avhendingsloven § 5-4 og forsinkelsesrenteloven.

5.3

Både Selger og Kjøper kan heve denne avtalen før Overtakelse hvis det inntrer
omstendigheter, herunder forsinkelse, som utgjør vesentlig brudd av den annen parts
forpliktelser etter denne avtalen.

5.4

Kjøper fraskriver seg herved, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav
gjeldende mot Selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av
avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag utenfor denne avtalen.

#8983027/1
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6.

SELGERS GARANTIER

6.1

Selger garanterer det følgende overfor Kjøper ved signering av denne avtalen og ved
Overtakelse, med mindre noe annet fremgår av garantiene nedenfor:
(a)

Selger har opplyst Kjøper om de omstendighetene vedrørende Eiendommen som
Selger kjenner til ved signering av denne avtalen, og som Kjøper har grunn til å regne
med å få. «Grunn til å regne med å få» skal forstås på samme måte som i avhendingsloven § 3-7.

(b)

De opplysninger vedrørende omstendigheter ved Eiendommen som Kjøper har mottatt
fra Selgers side før signering av denne avtalen, er riktige. Denne garantien omfatter
ikke opplysninger i dokumenter utarbeidet av andre enn Selger eller selskap i samme
konsern som Selger, med mindre Selger kjenner til at opplysningene er uriktige ved
signering av denne avtalen.1

(c)

At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.

(d)

Det eksisterer ikke andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) og at alle
eventuelle panteheftelser (utover lovbestemt pant for uforfalt gjeld og eventuelle
leiekontrakter) på Eiendommen vil slettes uten ugrunnet opphold etter Overtakelse.

(e)

Ved signering av denne avtalen foreligger det ikke skriftlige pålegg mv. fra offentlige
myndigheter som gjelder Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen
måte.

6.2

Med forhold som Selger 2 kjenner til i punkt 7.1, menes både de forhold som Selger faktisk
kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn
til å være uvitende om på dette tidspunktet. Selger hefter ikke for manglende opplysninger
fra andre enn Selger selv.

7.

RETT TIL ERSTATNING OG BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR

7.1

Kjøpers rett til erstatning

7.1.1

Bryter Selger denne avtalen, herunder ved forsinkelse, har Kjøper bare rett til erstatning for
det tapet Kjøper lider som følge av avtalebruddet. Retten til erstatning omfatter imidlertid
bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av avtalebruddet.

7.1.2

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgifts besparelser som Kjøper
kan nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et
forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og
når tapet må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristene i punkt 8.3 ved å gi skriftlig
melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene.

.
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7.2

Kjøpers kunnskap
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 7 noe som han selv faktisk kjente til ved
signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de skriftlige
opplysningene som Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne avtalen. Denne
begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7.1(c) (om eierskap til
Eiendommen). Selger fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende avhendingsloven § 3-10.

7.3

Reklamasjon

7.3.1

Reklamasjon ved forsinkelse
En part taper sitt krav på erstatning som følge av forsinkelse som skyldes forhold på den annen
parts side, hvis parten ikke innen én måned etter Overtakelse gir den annen part skriftlig
melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i
(Reklamasjon).

7.3.2

Reklamasjon ved andre brudd på avtalen
(a)

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på garantien i punkt 7.1(c) gjeldende hvis Kjøper
ikke sender en Reklamasjon til Selger innen 5 år etter Overtakelse. For andre brudd på
denne avtalen må Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest 18 måneder etter
Overtakelse. Hvis Kjøper selv oppdager et avtalebrudd innen utløpet av en av disse
fristene, men senere enn én måned før utløpet av den, utvides fristen med én måned
regnet fra fristens utløp.

(b)

Dessuten skal Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest én måned etter at Kjøper
selv oppdaget avtalebruddet. Forsømmer Kjøper å sende en Reklamasjon innen denne
fristen, vil Kjøper bare tape sitt krav mot Selger hvis og i den utstrekning forsømmelsen
i) har økt Kjøpers tap, eller ii) har medført at Selger har mistet retten til å kreve
erstatning fra tredjemann, herunder et forsikringsselskap. 3

7.4

Beløpsmessige ansvarsbegrensninger

7.4.1

Selgers ansvar for brudd på punkt 7 er underlagt følgende begrensninger:
(a)

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn
1 % av kjøpesummen NOK [●],og det skal ses bort fra slike brudd ved beregningen av
Kjøpers tap, herunder ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er
nådd.

(b)

Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 3 %
av kjøpesummen NOK [●],men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne
beløpsgrensen, har Kjøper rett til erstatning fra første krone.

(c)

Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til [10 % av Kjøpesummen].

#8983027/1
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7.4.2

Ansvarsbegrensningene i punkt 8.4.1 gjelder ikke ved brudd på garantien i punkt 7.1(c) (om
eierskap til Eiendommen).

7.4.3

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder garantien i punkt 7.1(c)) og
punkt 5 eller 7) er begrenset til Kjøpesummen. Se likevel punkt 9.2.

7.5

Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet
Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.3 og 8.4 gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt
ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en
annen person hos Selger, som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget
av Eiendommen til Kjøper.

8.

SKADESLØSHOLDELSE FRA SELGER

8.1

Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap som springer ut av:
(a)

At Eiendommen eller dens tilbehør blir skadet i perioden mellom signering av denne
avtalen og kl. 1200 ved Overtakelse. 4 Denne skadesløsholdelsen gjelder:
(i)

Ikke hvis tapet er lavere enn beløpsterskelen i punkt 8.4.1(a), eller hvis i)
kostnadene til gjenoppføring/reparasjon og leietap som følge av skaden er fullt
dekket av en forsikring eller dekkes av Selger eller Selger stiller betryggende
sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, og ii) alle leietakerne til Eiendommen
er forpliktet til å videreføre eller gjenoppta sitt leieforhold på uendrede vilkår
etter gjenoppføring/reparasjon.

(ii)

Ikke skader som inntreffer i perioden fra kl. 1200 ved Avtalt Overtakelse frem til
kl. 1200 ved Overtakelse hvis det skyldes forhold på Kjøpers side at Overtakelse
gjennomføres senere enn Avtalt Overtakelse, med mindre skaden skyldes
uaktsomhet på Selgers side. For slike skader som skyldes uaktsomhet, gjelder
ikke unntaket i dette punkt 9.1(a)(ii).

(iii)

Bare hvis Kjøper senest én måned etter Overtakelse gir Selger skriftlig melding
om at han krever erstatning for skaden.

8.2

Punkt 8.1 gjelder tilsvarende. Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.2, 8.3 og 8.4
gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 9.

9.

MERVERDIAVGIFT. OVERFØRING AV JUSTERINGS-/TILBAKEFØRINGSFORPLIKTELSER OG
RETTIGHETER
Partene er enige om at Selgers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet
Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. Innen Overtakelse skal det derfor
inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre merverdiavgift som
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tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk, jf.
vedlegg 5. 5
10.

FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN PARTENE

10.1

Kjøper på den ene side og Selger på den annen side fraskriver seg herved overfor den andre
parten enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot nærstående av den andre parten som følge
av den nærståendes disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til skade for Eiendommen
frem til og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av
denne avtalen.

10.2

Både Kjøper og Selger (hver for seg Skadesløsholderen) skal holde den annen part og hans
nærstående (i fellesskap de Beskyttede Parter) skadesløs for det tilfelle nærstående av
Skadesløsholderen gjør krav gjeldende mot de Beskyttede Parter som følge av de Beskyttede
Parters disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til skade for Eiendommen frem til og med
Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av denne avtalen.

10.3

Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i dette punkt 12 gjelder ikke i den grad kravet mot
en person springer ut av hans forsettlige skadeforvoldelse eller en avtale med ham som inngås
i tilknytning til denne avtalen.

10.4

Med nærstående menes i) selskap i samme konsern (som definert i aksjeloven § 1-3) som en
part, ii) en parts aksjeeiere (direkte og indirekte), iii) nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte hos en part eller selskap i samme konsern som parten, og iv) meglere,
rådgivere eller andre representanter for en part.

11.

MEDDELELSER

11.1

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til følgende
adresser:
For Selger: Bekkevold Eiendom AS, Storgata 9, 1850 Mysen. E-post: jorn@bekkevold.no
For Kjøper: [●]

11.2

Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:
Foss & Co Indre Østfold Eiendomsmegling AS, Rådhusgata 10, 1830 Askim e-post: Andreas.k@fossco.no

12.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

12.1

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av
et annet lands rett.

#8983027/1
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12.2

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær
rettergang med Mysen Tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler
i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er bestemt
her.

13.

VEDLEGG
Vedlagt følger:

14.

1.

Firmaattester for Selger og Kjøper

2.

Grunnboksutskrifter

3.

Vedtekter

4.

Justeringsavtale

5.

Oppgjørsavtale

6.

Prospekt med vedlegg

UNDERSKRIFT
Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Foss & Co Indre
Østfold Eiendomsmegling AS beholder ett hver.
[sted], [signeringsdato]

for Bekkevold Eiendom AS

for [Kjøper]

Jørn Bekkevold

[Kjøpers repr.]

#8983027/1
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Indre Østfold kommune

Utskriftsdato: 12.04.2021

Adresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon: +47 69 68 10 00

Kommunale gebyrer
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3014

Gårdsnr.

46

Bruksnr.

Adresse

Rakkestadveien 5, 1814 ASKIM

Kilde: Indre Østfold kommune

43

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Gebyr

Fakturert beløp i 2020

Avløp

3 083,00 kr

Vann

2 100,51 kr

Sum

5 183,51 kr

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år
Vare

Grunnlag

Enhetspris

Andel

Korreksjon

Årsprognose

Fakt. hittil i år

Vann a konto

21 m3

16,80 kr

1/1

0%

352,80 kr

88,20 kr

Forbruk vann i fjor

21 m3

13,75 kr

1/1

0%

288,75 kr

288,75 kr

-30 m3

13,75 kr

1/1

0%

-412,50 kr

-412,50 kr

1 stk

1 392,00 kr

1/1

0%

1 392,00 kr

348,00 kr

Avløp a konto

21 m3

25,50 kr

1/1

0%

535,50 kr

133,88 kr

Forbruk avløp i fjor

21 m3

21,90 kr

1/1

0%

459,90 kr

459,90 kr

-30 m3

21,90 kr

1/1

0%

-657,00 kr

-657,00 kr

1 stk

2 024,00 kr

1/1

0%

2 024,00 kr

506,00 kr

3 983,45 kr

755,23 kr

Vann innbetalt a konto
Vannabonnement Kategori 1

Avløp innbetalt a konto
Avløpsabonnement Kategori 1

Sum
Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.
Eiendomsskatt er unntatt mva. Andre beløp er inkl. mva.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Indre Østfold kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad
Telefon: 69 68 10 00

Tillegg til prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen
inneværende år:
I Indre Østfold kommune beregnes a konto på vann og avløp ut i fra forrige års forbruk.
Vannmåleroppgjøret for forrige år er klart i mars. Da avregnes det innbetalte forskuddet (a
konto) mot faktisk forbruk avlest på vannmåleren i desember, samt årets a konto blir
etablert.
Årets a konto er altså ikke med i prognosen, så må hensyntas som et tillegg til sum
prognose.

Årets a konto fordeles med ¼ på hvert kvartal for de som har kvartalsfaktura.
For de med månedlig faktura blir det ingen a konto månedene januar, februar og mars. På
faktura i april vil det bli fakturert a konto for de 4 første månedene. Deretter vil a konto bli
jevnt fordelt hver måned utover året.

Priser 2021:
A konto vann pr m³: 16,80 inkl mva
A konto avløp pr m³: 25,50 inkl mva

Utskriftsdato: 12.04.2021

Vegstatuskart for eiendom 3014 - 46/43//
30 m

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

Indre Østfold kommune
Postadresse: Postboks 34
Postnr./-sted: 1861 Trøgstad
Telefon: 69 68 10 00

MEGLEROPPLYSNINGER

1800 / 1802 Tilknytning til offentlig vann og kloakk
Tilknyttet (sett kryss)

Ikke tilknyttet (sett kryss)

Vann

Off.nett

Priv.nett

Off.nett via Priv Fordelingsnett

Kloakk

Off.nett

Priv.nett

Off.nett via Priv Fordelingsnett

Foreligger det pålegg om endring av tilknytningsforhold til
eiendommen?
I tilfelle hvilken?

Ja
Nei

Finnes det utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om
tilknytningsforhold til eiendommen?
I tilfelle hvilken ?

Ja
Nei

Kommentar: Gnr.46 Bnr.43
Askim,13.04.2021

Indre Østfold kommune

Side 1 av 1

Reguleringsplankart
Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

46/43
Rakkestadveien 5
12.04.2021
1:1000

UTM-32

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

Tegnforklaring

Kommuneplankart
Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

46/43
Rakkestadveien 5
12.04.2021
1:2000

UTM-32

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

Tegnforklaring

Indre Østfold kommune

Utskriftsdato: 12.04.2021

Adresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon: +47 69 68 10 00

Planopplysninger
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3014

Gårdsnr.

46

Adresse

Rakkestadveien 5, 1814 ASKIM

Bruksnr.

43

Kilde: Indre Østfold 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

0124201701

Navn

Kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

03.05.2018

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3014/0124201701/Dokumenter/201701_Bestemmelser%20og%20retningslinjer%20med%20vedlegg,%20dat.%2003.05
.18.pdf

Delarealer

Delareal 5 229 m2
Arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål,Nåværende

Reguleringsplaner
Id

012420070003

Navn

Næringsområde på Sekkelsten/Eiebakke

Plantype

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

30.08.2007

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3014/012420070003/Dokumenter/20070003_Bestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 5 229 m2
Formål Forretning/Kontor/Industri
Feltnavn F/K/I

Side 1 av 1

13.4.2021

geoPort - Drift vann og avløp

Kartutsnitt er ikke målestokkriktig og må oppfattes som orienterende
https://indreostfold.powelgemini.no/portal/va/map/18

1/1

Utskriftsdato: 12.04.2021

Oversiktskart for eiendom 3014 - 46/43//

100 m

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

Grunnkart
Eiendom:
Adresse:
Dato:
Indre Østfold kommune Målestokk:

46/43
Rakkestadveien 5
12.04.2021
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 2021

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.

Utskriftsdato: 12.04.2021

Eiendomskart for eiendom 3014 - 46/43//
10 m

4
3

2

1
5

6

7

98

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Areal og koordinater for eiendommen
Areal

5 228,90 m2

Arealmerknad

Representasjonspunkt

Koordinatsystem

EUREF89 UTM Sone 32

Nord

6606475,6

Grensepunkter

Øst

625163,9

Grenselinjer (m)

#

Nord

Øst

1

6606498,23

625107,86

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

22,80

2

6606509,78

625127,52

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

31,17

3

6606527,92

625152,87

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

12,16

4

6606535,25

625162,57

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

46,07

5

6606497,37

625188,79

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

40,38

6

6606458,04

625197,95

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

12,33

7

6606447,33

625193,58

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Geometrisk hjelpepunkt (99)

33,86

8

6606429,17

625165

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

9

6606429,12

625162,66

13 cm Jord (JO)

Off. godkjent grensemerke (51)

Nøyaktigh.

Nedsatt i

Grensepunkttype

Lengde

2,34
88,20

Radius

9,97

Indre østfold kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad
Telefon: 69 68 10 00

MEGLEROPPLYSNINGER
1000

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Ja

Nei

Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e):
(papirkopi av denne sendes da)
Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse:
(papirkopi av denne sendes da)
Om bygningene er byggeanmeldt:
Merknad:

1350

Gjeldende arealplan med bestemmelser

Planopplysninger:
Reguleringsplan

Navn:
Næringsområde på
Sekkelsten/Eiebakke 012420070003

Formål:

Vedtaksdato:

Forretning/kontor/industri

30.08.2007

Bebyggelsesplan
Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel

Kombinert bebyggelse og
anleggsformål

Periode:
2018-2030

Uregulert
Reguleringsbestemmelser
Mulig inngrep på Reguleringsplan: Ingen
Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen
Reguleringsplaner under arbeid:
Kommentar:

Ja:

Nei:

Dette skjemaet omfatter ikke opplysninger i forbindelse med byggesaksbehandling, dispensasjoner, erklæringer,
klausuler o.l. i tilknytning til byggesaksbehandling eller heftelser som er tinglyst på eiendommen.
Gjeldende planer/vedtak er ikke nødvendigvis bindende for kommunens fremtidige planer/vedtak.
Dato: 13.04.2021
Wenche L. Lulai
Indre Østfold kommune

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Indre Østfold kommune: Grunneiendom 3014-46/43

Utskriftsdato: 12.04.2021 10:22

Eiendomsdata (Grunneiendom)
Bruksnavn

Beregnet areal

5228.9

Etablert dato

10.03.1999

Historisk oppgitt areal

5231,5

Oppdatert dato

11.04.2013

Historisk arealkilde

Målebrev (1)

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

Omnummerering
Omnummerering

01.01.2020
01.01.2020

Endre egenskaper
Annen forretningstype

11.04.2013
11.04.2013

Fradeling av grunneiendom
Kart- og delingsforretning

10.03.1999

Kom. saksref.
Annen ref.

Involverte
Berørte
46/43
46/43

Sentralpunkt flyttet
46/2 (-5231,5), 46/43 (5231,5)

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

X

Y

6606475.6

625163.9

H

H.teig

Ber. areal

Ja

5228.9

Arealmerknad

Tinglyste eierforhold
Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

BEKKEVOLD EIENDOM AS
S992071346

Hjemmelshaver (H)
1/1

Postboks 389
1802 ASKIM

Status
Kategori

Adresse
Vegadresse: Rakkestadveien 5

Adressetilleggsnavn:

Poststed

1814 ASKIM

Kirkesogn

02030401 Askim

Grunnkrets

401 Fusk - Mørkved

Tettsted

111 Askim

Valgkrets

1 Askim

Bygg
Nr

Bygningsnr

1

300014149

Lnr

Type

Bygningsstatus

Dato

Annen garasje-/hangarbygning (439)

Igangsettingstillatelse (IG)

21.08.2008

1: Bygning 300014149: Annen garasje-/hangarbygning (439), Igangsettingstillatelse 21.08.2008
Bygningsdata
Næringsgruppe

Bygge- og anleggsvirksomhet (F)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

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

185
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Indre Østfold kommune: Grunneiendom 3014-46/43

Utskriftsdato: 12.04.2021 10:22

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

Vannforsyning

Tilkn. off. vannverk

BTA Totalt

Avløp

Offentlig kloakk

185

Bebygd areal

245

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

21.08.2008

21.08.2008

Igangsettingstillatelse

21.08.2008

21.08.2008

Bruksenheter
Type

Adresse

Unummerert

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

-

46/43

-

-

-

-

-

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

0

56

56

0

0

0

H01

0

0

129

129

0

0

0

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

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

Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Rakkestadveien 5, 46/43/0/0 i Indre Østfold
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:__________

(Bud behandles kun i selskapets åpningstid mellom kl. 08.30 og 16.30)

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 Avdeling Askim!
Rådhusgata 10, 1830 Askim - 69 88 00 20

