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Solihøgda

Spenneden næringseiendom

Eiendommen ligger sentralt både til Oslo, Sandvika og Hønefoss. Området ligger med avkjøring 
fra E16 via en privat stikkvei. 

Hovedparten av bygningsmassen er oppført i 1985 og det er tilrettelagt for allsidig bruk; bl.a. som 
vaskehall / storbilgarasje - verksted / lager / garasjer - kontor/ møterom / kurssenter / treningsrom 
samt en leilighetsdel. 

Dette er derfor et innholdsrikt og spennende bygg med stor takhøyde som lett kan tilpasses mange 
typer aktivitet.

Byggeår 1985

Boligens areal  
Vaskehall/storbilgarasje, verksted, lagerrom, bod, 2 garasjer: 549 kvm bra

Tre kontorer, bad/wc, stue/kjøkken, ganger og to soverom: 139 kvm bra

Tomten Eiet tomt på ca 2750m2

Prisantydning  
Omkostninger 
Totalpris 

Kr.6.900.000.
Kr.    173.842,-
Kr  7.073.892,-
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Konklusjon markedsverdi: 

  15.12.2020 

Sign. 

Bjørn Fosser 
Ansvarlig Takstmann MNTF  
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Vi har mottatt følgende dokumenter som grunnlag for vurdering og beskrivelser. 

03.12.2020
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MATRIKKEL: 
Gnr. 238 Bnr. 125 i Hole kommune 

Adresse 

Tjernsliveien 22
3538 Sollihøgda

BELIGGENHET, ADKOMST 

Spennende næringseiendom - Sollihøgda

Tjernsliveien 22

Eiendommen ligger sentralt både til Oslo, Sandvika og Hønefoss. 
Området ligger med avkjøring fra E16 via en privat stikkvei. 

Hovedparten av bygningsmassen er oppført i 1985 og det er tilret-
telagt for allsidig bruk; bl.a. som vaskehall / storbilgarasje - verkst-
ed / lager / garasjer - kontor/ møterom / kurssenter / treningsrom 
samt en leilighetsdel. 

Dette er derfor et innholdsrikt og spennende bygg med stor 
takhøyde som lett kan tilpasses mange typer aktivitet.

NÆROMRÅDET 

Næringseiendommen ligger i Lerfaldet næringsområde på Solli-
høgda i Hole kommune. Tomten ligger usjenert i en blindvei. Det 
er ca. 5-10 min gange til bussholdeplass ved E16.

BYGNINGER

Type, eierform og byggeår 

Næringsbygg Selveier

Byggeår er ikke oppført i offentlige registre, men tegninger viser at 
hoveddelen; bl.a. vaskehallen og kontordelen ble bygget i 1985.

BYGNINGER OG BYGGEMÅTE 

Bygningen er oppført i tre og mur, kledd utvendig med villmark-
spanel. Taket er tekket med plater. Gulvene er i hovedsak støpt 
betonggulv. 

Taksten opplyser at boligarealet i kontordelen ikke er byggemeldt 
og at det derfor er verdivurdert som kontorareal. 

Samlet areal er av takstmann oppmålt til 688 kvm. bra. Vaskehall/
storbilgarasje, verksted, lagerrom, bod, 2 garasjer:549 kvm bra

Tre kontorer, bad/wc, stue/kjøkken, ganger og to soverom:139 kvm 
bra.

Se vedlagte takst med detaljert bygningsbeskrivelse av de enkelte 
rom. Taksten er en del av salgsoppgaven. 

Det er også manglende dokumentasjon for de eldste delene av 
bygningsmassen.

EIENDOMMENS HISTORIE 

Tegninger viser at hoveddelen; bl.a. vaskehallen og kontordelen ble 
bygget i 1985.

Antall rom

Oppholdsrom: 3, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje 

Bruksareal: 688 kvm, Bruttoareal: 708 kvm

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundær-
rom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når 
eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og 
godkjent til dagens bruk.

MØBLERING / UTSTYR 

Bruken er i dag allsidig som kontorer, leilighet, garasjer, vaskehall, 
smøregrav, treningsrom, lager m.m. Utstyr kan medfølge etter 
egen avtale.

STANDARD 

De enkelte rom er detaljert omtalt i taksten. Bygningen er beskrevet 
som godt vedlikeholdt og det er ikke vurdert umiddelbare op-
pgraderingsbehov. Det årlige vedlikeholds-behovet er hensyntatt i 
verdiberegningen.

OPPVARMING 

Bygningen har elektrisk oppvarming i kontordelen, varmepumpe i 
vaskehallen som er av nyere dato.
Bygningen har 3 sikringsskap; to med skrusikringer og ett med 
automatsikringer. 

El-anlegget er ikke vurdert av takstmann.

PARKERING 

Tomten er asfaltert rundt bygningen og det er rikelig med parker-
ingsmuligheter og lett adkomst for store kjøretøyer.

TOMT

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste) 

Areal: 3 092 kvm, Eierform: Eiet tomt

TOMT OG HAGE 

Flat tomt med lett adkomst.

OFFENTLIGE FORHOLD

EIER 

Tønnes Herman Thomstad

VEI, VANN OG AVLØP 

Det er privat borevann og vannpumpe som nylig er skiftet. Privat 
avløp til septiktank. 

REGULERINGSPLAN 

Eiendommen er underlagt reguleringsbestemmelsene for Lerfaldet 

Næringsområde, vedtatt 09.08.2017. Eiendommen er regulert som 
næringsområde.  

Området tillates bebygd med 40 % BYA (bebygd areal).

ØKONOMISKE FORHOLD

Prisantydning 

7 250 000,-

Beregnet totalkostnad 

7 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
181 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 250 000,-))
--------------------------------------------------------
182 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 432 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedoku-
ment og at eiendommen selges til prisantydning.

OPPGJØR 

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på 
meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at 
fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to 
virkedager før avtalt overtakelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til 
innbetalingen, f.eks. pantedokument som skal tinglyses til fordel 
for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtakelse 
kan finne sted.

ANNET

Arealangivelser i salgsoppgaven 

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger 

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra 
e-verk eller brann/feievesen.

BUDGIVNING 
Alle bud skal inngis skriftlig til eiendomsmegler, som formidler 
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Alle punk-
ter i budskjema må fylles ut før innsendelse. Det bes også opplyst 
navn og direkte telefonnummer til saksbehandler i budgivers bank/
finansieringsinstitusjon som kan bekrefte at finansiering er i orden. 
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig 
legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og sig-
natur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis 
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske 
meldinger som e-post til: bente@eiendomsnokkelen.no 
og/eller SMS til: +47 915 58 045, når informasjonen i disse er tilg-
jengelig også for ettertiden. 
 
Bud kan innsendes elektronisk via annonse for eiendommen på 
Finn.no, Finn-kode: eller vedlagte budskjema i salgsoppgave kan 

benyttes og sendes på e-post til: alf@eiendomsnokkelen.no. 
 
HVITVASKINGSLOVEN 
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskingsloven. Dette 
innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om 
forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM. 
 
PERSONVERNOPPPLYSNINGSLOVEN 
I henhold til personvernopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at 
interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. 
 
FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND / SOLGT ‘AS IS’ / 
SALGSBETINGELSER 
 
Eiendommen selges i den stand den var i ved kjøpers 
besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. 
Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en 
del av kontraktsvilkårene. 
 
Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller: 
 
Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne 
kontrakt. 
Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen 
som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn 
til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut 
fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. 
avhendingslova § 3-7. 
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det 
samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplys-
ninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markeds-
føring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man 
kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt 
rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8. 
Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde 
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. 
avhendingslova § 3-9 annet punktum. 
 
Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst 
av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3. 
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med 
eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder an-
dre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, 
jf., avhendingslova § 3-10. Kjøper oppfordres til å undersøke eiendom-
men grundig og gjerne sammen med fagmann før bud inngis. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Stortinget har vedtatt endringer i 
avhendingslova den 7.6.2019, men at disse endringene enda ikke er 
vedtatt av Kongen i statsråd og derfor ikke trådt i kraft pr. 05.11.2020. 
 
OPPDRAG 
1-21-0003 Eiendomsnøkkelen AS, Org.nr.860744392 
 
Kontaktperson : 
Bente-Marie Nørgård, Advokat/Megler 
e-postadresse: bente@eiendomsnokkelen.no 
tlf.: 91558045 
 
Alf Grønneflåta, Eiendomsmelger 
e-postadresse: alf@eiendomsnokkelen.no 
tlf.: 97518975 
 
OVERTAGELSE 
Etter nærmere avtale 
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MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG 
Meglerprovisjon: 1,50 % av kjøpesum eks.mva av kjøpesum. 
I tillegg betaler selger for direkte utlegg i forbindelse med salgsop-
pdraget. Så som tilstandsrapport, gebyr for innhenting av kommunale 
opplysninger, foto, trykking av salgsoppgave og utgifter til annonser-
ing.
Utlegg Finn: kr. 4.000,- eks. mva
Trykking prospekt: kr.5.000,- eks. mva
Off.komm.opplysninger: kr.7.000 eks. mva
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 11.11.1998
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal Kommentar
Beregna areal for 238 / 125 3 091,6 m2

Eierforhold
Tinglyste eierforhold

AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet
1 / 1010947Hjemmelshaver TJERNSLIVEIEN 24

3538 SOLLIHØGDA

Oversikt over teiger (EUREF89 UTM Sone 32)
Løpenr Type Hovedteig Nord MerknaderØst Høyde Areal

1 Teig Ja 6647832 575223 3 091,6 m2

Forretninger der matrikkelenheten er involvert
Forretningsdokumentdato Matrikkelføring

SignaturStatus Endret datoForretningstype
Årsak til feilretting

Forretning
Dato

Tinglysing
Kommunal saksreferanse
Annen referanse

01.01.2020 01.01.2020smatmyndTinglyst 01.01.2020
Omnummerert til: 3038 - 238/125
Omnummerert fra: 0612 - 238/125

Omnummerering v/kommuneendring
Omnummerering

11.11.1998 ML
ArealendringMatrikkelenhetRolle

Avgiver 0612 - 238/59 -3 092
Mottaker 0612 - 238/125 3 092

Opprett ny grunneiendom ved fradeling
Kart- og delingsforretning J26/98

Side 2 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 125

Adresser

224995 Grunnkrets:Vegadresse 0204

Adressetype Adressenavn AdressekodeAdressenr Kretser
Nei
Atkomstpunkt

Adressetilleggsnavn Kildekode Koord.syst. ØstNord

3Valgkrets:
Kirkesokn: 04070501EUREF89 UTM Sone 32

3538Postnr.område:5752226647832
2046Tettsted:

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr: 7 906 617
Løpenr:

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Annen industribygning
Næringsgruppe: Industri
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder:
Oppvarming:

Bebygd areal: 0
Bruksareal bolig: 0
Bruksareal annet: 680
Bruksareal totalt: 680

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 1
Ant. etasjer: 1
Vannforsyning:
Avløp:
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse:
Igangsettingstillatelse:
Tatt i bruk:
Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasjer
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt BTA bolig BTA annet BTA totalt Alt. areal Alt. areal 2
H01 1 0 680 680 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Bolig 0 0 0 0 238/125

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet: 0
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647823 Øst: 575219
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Bygningsnr: 7 906 617
Løpenr: 1

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Annen industribygning
Næringsgruppe: Industri
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder: Elektrisitet
Oppvarming:

Bebygd areal: 0
Bruksareal bolig: 0
Bruksareal annet: 225
Bruksareal totalt: 225

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 0
Ant. etasjer: 1
Vannforsyning: Privat ikke

innlagt
Avløp:
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse: 04.07.1985
Igangsettingstillatelse: 15.07.1985
Tatt i bruk: 30.01.1987
Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasjer
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt BTA bolig BTA annet BTA totalt Alt. areal Alt. areal 2
H01 0 0 225 225 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 238/125
Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver MONTERINGS-SERVICE AS

3538 SOLLIHØGDA

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet:
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647823 Øst: 575219

Elektrisk

Tilbygg

Utgåtte bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr: 194 812 396
Løpenr:

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Annen industribygning
Næringsgruppe:
Bygningsstatus: Bygning revet/brent
Energikilder:
Oppvarming:

Bebygd areal: 0
Bruksareal bolig: 0
Bruksareal annet: 0
Bruksareal totalt: 0

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 0
Ant. etasjer: 0
Vannforsyning:
Avløp:
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse:
Igangsettingstillatelse:
Tatt i bruk:
Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:
Bygning revet/brent:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 238/125

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet: 0
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647856 Øst: 575211
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Oversiktskart for 238 / 125 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 6 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 125

Teig 1 (Hovedteig)
238 / 125

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 7 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 125

Areal og koordinater
Areal: 3 091,6 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6647832 Øst: 575223

YYttrree  aavvggrreennssiinngg

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6647795,32 575221,77 Ikke spesifisert
35,27

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

2 6647815,34 575192,73 Ikke spesifisert
5,50

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

3 6647820,37 575194,95 Ikke spesifisert
11,64

Ukjent
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

4 6647827,83 575186,02 Ikke spesifisert
3,40

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

5 6647829,55 575183,09 Jord
4,65

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

6 6647832,94 575186,27 Fjell
56,36

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

7 6647873,59 575225,31 Jord
44,91

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

8 6647839,23 575254,23 Ikke spesifisert
2,34

Ukjent
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

9 6647837,44 575255,74 Jord
22,33

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

10 6647816,03 575249,38 Ikke spesifisert
28,80

Rør
Ikke hjelpelinje

11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

11 6647800,43 575225,17 Ikke spesifisert
6,14

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

GGrreennsseeppuunnkktt  //  GGrreennsseelliinnjjee

Side 8 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 125
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HOLE KOMMUNE 
Herredshuset 
3530 Røyse 
Telefon.: 32 16 11 00 
Telefaks:  32 15 90 03 
E-post: postmottak@hole.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER 
 
 

 

        Dato: 11.12.2020 

 
Planopplysninger: Navn: Formål: Vedtaksdato: 
Reguleringsplan  Detaljplan for 

Lerfaldet 
Næringsområde, 
planID 201607 

Næring 14.05.2018 

Bebyggelsesplan                    
Detaljplan                    
Kommuneplanens 
arealdel 

                   

Uregulert  
Reguleringsbestemmelser  
Kommentarer til eksisterende planer: Liten del sørvest for eiendommen ligger under 
gjeldende Kommunedelplan for Sollihøgda, planID 201310, og er avsatt til boligformål. 
 
 
 
 

 
Reguleringsplaner under arbeid: Ja:  Nei:  
Kommentar:      
 

 
Vedlegg sendt pr. post: 
Bygningstegninger  
Utsnitt av reguleringsplan  
Reguleringsbestemmelser  
Andre  
I tilfelle hvilket:       
 
 
 
 

1350 Gjeldende arealplaner 

1400 Innsendte arealplaner 

 

 
 
 
 
 

HOLE KOMMUNE 
Herredshuset 
3530 Røyse 
Telefon.: 32 16 11 00 
Telefaks:  32 15 90 03 
E-post: postmottak@hole.kommune.no 
 

MEGLEROPPLYSNINGER 
         

 

 
 Gårdsnr: 238 B.Nr: 125 F.Nr.  Sek.nr.  
 Adresse: Tjernsliveien 22 
  
 
 
 
 JA NEI 
 Er det foretatt kontroll av pipe/ildstedet?             Nei 

 Hvis ja, dato for sist kontroll?  
 Foreligger det pålegg fra feiervesenet?  Nei 
 Hvis ja, hvilket?  
  
  
Antall Ildsteder. 
 
Antall Skorsteiner/Løp. 
 
Merknader:  
 
Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein for Hus og Hytter kr: 531.28 inkl. mva. pr. 
skorstein/skorsteinsløp. 
 
Siste dato for feiing.  
 
Opplysninger gitt av:  
Navn: Glenn Dalen 
Dato.16.12.2020 
 
 

1102         Piper og ildsteder.        
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HOLE KOMMUNE 
Herredshuset 
3530 Røyse 
Telefon.: 32 16 11 00 
Telefaks:  32 15 90 03 
E-post: postmottak@hole.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER 
 
 

 

 

 
Gårdsnr: 238 Bruksnr: 125 Festenr:       Seksjonsnr:       
Adresse: Tjernsliveien 22, 3538  Sollihøgda 
Dato:  14.12.2020 
 
 

 Tilknyttet (sett kryss) Ikke tilknyttet (sett kryss) 
Vann   
Kloakk   
Vei   
Foreligger det pålegg om endringer av tilknytningsforhold til eiendommen?  Ja:   

Nei:  
I tilfelle hvilken? 
 

1800 Tilknytning til offentlig vann, kloakk og vei 

 

HOLE KOMMUNE 
Herredshuset 
3530 Røyse 
Telefon.: 32 16 11 00 
Telefaks:  32 15 90 03 
E-post: postmottak@hole.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER 
 
 

 

        Dato: 11.12.2020 

 
Planopplysninger: Navn: Formål: Vedtaksdato: 
Reguleringsplan  Detaljplan for 

Lerfaldet 
Næringsområde, 
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§ 3 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5,nr.1) 

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg- Næringsbebyggelse 
1. Formål 
Område I1 og I2, kan nyttes til formål næringsområde for industri.  
I området kan det oppføres industri, kontorer og lagerbygg med tilhørende anlegg og 
administrasjonsbygninger. Området er beregnet for mekanisk industri, håndtverksbedrifter, og annen 
lett industri. Særskilt brannfarlig, samt eksplosjonsfarlig industri tillates ikke. Det tillates heller ikke 
etablert spesielt forurensende bedrifter innen området, eller andre tiltak som kan påføre det nærliggende 
boligmiljøet særskilte farer. Bygningsmyndighetene kan tillate forretningsvirksomhet som har 
tilknytning til den enkelte bedrift i området. 
 
2. Inndeling av området 
Innenfor industriområdet kan arealer oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som skal 
fastsettes av det faste utvalg for plansaker.  
 
3. Tiltak innenfor området 
Sammen med fremtidige byggesøknader skal det innsendes oppdatert situasjonsplanplan med tegninger 
for den/det aktuelle tomt/byggeområde som viser: 
- Tomtegrenser 
- Bebyggelsens art, utforming, plassering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer. 
-  Veier, adkomst og parkeringsarealer. 
- Dersom det etableres bedrifter i området som kan ha en forurensingsfare fra utvendig avrenning, 

skal det i byggesaken tas hensyn til dette ved at overvann ledes til egnet kum for utskilling av 
stoffer basert på type avrenning. 
 

4. Byggehøyde 
Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inn til 11,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå. 
 
5. Takform og takvinkel 
Takformen kan være flat eller saltak opp til 25 grader takvinkel. Ved bruk av saltak skal ikke 
mønehøyden overstige 11,0 m over gjennomsnittlig  planerte terrengnivå. 
 
6. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 
plankartet (40%).  
Eksisterende bygg kan utvides dersom dette ikke går ut over utnyttelsesgraden for området. 
Utformingen av påbygg skal tilpasses eksisterende bygg.  
 
7. Parkeringsdekning 
Hver bedrift skal på egen grunn ha minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate eller minst 5 
biloppstillingsplasser pr. 10 ansatte - største antall benyttes. 
 
8. Byggegrense 
Bygninger skal ikke plasseres nærmere nabogrense og veg enn det byggegrensa tilsier. Byggegrenser 
mot vei er vist på plankartet, 8 meter fra midtlinja.  Mot 238/1 i øst er det vist byggegrense på 10 m. 

§ 3.2 Bebyggelse og anlegg- boligbebyggelse 

1. Formål 
Område B1, kan nyttes til formål byggeområde, frittliggende småhusbebyggelse. Området er bebygd 
med en enebolig. Område B2 er ment som tilleggsareal for tilgrensende naboeiendom. 
 

Ver.20.03.2018 
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REGULERINGSBESTEMMELSER  
for detaljeplan Lerfaldet Næringsområde- PlanID 201607 

 
 
 
 
1.gangs behandling i planutvalget 16.10.2017, sak 031/17 
Offentlig høring 10.11 – 23.12.2017. 
2.gangs behandling i planutvalget  16.04.2018, sak SAKNR 022/18 
Vedtatt av kommunestyret 14.05.2018,  sak SAKNR 028/18. 
 

§ 1 Arealformål 
 
Regulert område ligger innenfor reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg – PBL § 12-5, ledd 1    
 Næringsbebyggelse -Industri, lager og kontor 

Boligbebyggelse-  -Frittliggende småhusbebyggelse  
    Øvrige anlegg-            - Turvei/ skiløype 

   
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – PBL § 12-5, ledd 2  

Veg 
Annen veggrunn- teknisk areal 
 

3. Hensynssone – PBL § 12-6 
     Sikringssone- frisikt 
 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 
 
1. Støytiltak 
Støyforhold for boliger i området skal ligge innenfor kravene i rundskriv T-1442/12.   
 
2. Kulturminner 
Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 
kulturmyndighetene varsles, jf. Kulturminneloven. 
 
3. Universell utforming 
Veger, bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsippene om 
universell utforming. 
 
4. Veirett 
Gnr.238 bnr.118 har veirett over delfelt I2 via gnr.238 bnr.59 og 125. 
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3. Eiendomsforhold 
A_V1 er privat og skal kunne benyttes av følgende eiendommer: Gnr.238 bnr. 1, 77, 70, 118, 30, 125, 
127, 59, 116 og 120 samt eiendommer som fradeles disse. 
 
O_V1 er offentlig trafikkareal.  
O_V2 er offentlig trafikkareal.  
 

§ 4.3 Annen veggrunn- Teknisk areal 
1. Formål 
Arealene O_TA1, O_TA2 og O_TA3er areal for frisikt og skråningsareal. 
Arealene A_TA1 til A_TA3 er privat grøfteareal og skråningsareal.  
 

§ 5. Hensynssoner(PBL § 12-6 nr.5) 

§ 5.1 Sikringssone- frisikt 
Frisiktsoner er vist med skravur og mål på reguleringsplanen.  
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, 
anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
  
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL. 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 
1. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
Tiltakshaver sørger for dokumentasjon. 

2.Vann og avløp 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger  før vannforsyningen er 
tilfredsstillende, og utslippstillatelse er gitt.  
 
3. Støy 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye bygninger før støytiltak er 
gjennomført som beskrevet i bestemmelsenes §2.1. 
 
4. Krysset E16/Tjernsliveien, O_V1/ O_V2 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygninger innen reguleringsplanen skal avkjørsel 
fra E16 være opparbeidet i henhold til krav fra Statens Vegvesenom om vertikal linjeføring og 
sirkelbuer på 9 m i avkjørselen.  
 
5. Gjennomføringsavtale 
Før det gjøres tiltak i avkjørsel ved E16, skal det utarbeides en gjennomføringsavtale med 
Statens vegvesen, samt foreligge godkjent byggeplan.  
 
6. Utvidelse Tjernsliveien 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygninger innen planområdet, skal Tjernsliveien 
være opparbeidet i hht regulert veibredde på ½ m + 6 m + ½ m. 
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2. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 
plankartet (30% ).  
 
3. Byggegrense 
Bygninger skal ikke plasseres nærmere nabogrense og veg enn det byggegrensa tilsier. Byggegrenser 
mot vei er vist på plankartet, 8 meter fra midtlinja.     
 
4. Byggehøyde 
Innenfor B1og B2, skal maksimal byggehøyde for gesims være 7,0 m og for møne 8 m over planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. Ved pulttak og flatt tak regnes største høyde som gesims. 
 
5. Takform og takvinkel 
I området B1og B2, kan bygningene ha saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal takvinkel er 40 grader. 
 

6. Garasje 
Garasjer kan ha areal inntil 100 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet. Garasjen skal være tilpasset 
bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  
Garasjer under 50m2 kan plasseres 1 m fra nabogrenser og 2 meter fra grense mot vei med innkjøring 
parallelt med veien. 
 
8. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være minst 3 biloppstillingsplasser pr. bolig, hvorav en i garasje. For bileilighet 
kreves en ekstra biloppstillingsplass på 18 m2.   
 

§ 3.3 Bebyggelse og anlegg-  
Skiløype/ turvei 
1.Formål 
O_TUR- Areal for skiløype/ turvei 
 
Turløype O_TUR er område avsatt til skiløype og turareal, samt skjerming mot nærmeste bebyggelse. 
Området er til offentlig bruk. Skiløypen dekker forbindelsen fra parkeringsplass ved barnehage via 
gangbru og inn til løypenett i marka. 
 

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

§ 4.1 Vei 

1. Formål 
Område  A_V1 skal nyttes til kjøreveg frem til boliger syd for næringsområdet, samt for næring i 
søndre del av næringsområdet. 
O_V1 er eksisterende E16. 
O_V2 er eksisterende kommunal vei, Tjernsliveien. 

2. Opparbeiding av A_V1,O_V1 og O_V2 .   
A_V1: Opparbeides i hht. plan. 
O_V1 opparbeides i kryss i hht vegvesenets krav til kryssutforming. 
O_V2: Er opparbeidet i dag, og skal utbedres i hht. plan. 
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KJØPETILBUD 
 
FOR EIENDOMMEN : TJERNSLIVEIEN 22, 3538 SOLLIHØGDA  
 
Gnr. 238 Bnr. 125 Snr. 3 i Hole kommune:  
Oppdragsansvarlig: Alf Grønneflåta  
Oppdragsnummer: 1-20-0003 

 
UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:  
 

KJØPESUM:  kr       med bokstaver:________________________________ 
”as is/som den står” + omkostninger i henhold til opplysninger i nøkkelinformasjonen/eiendomspresentasjonen for eiendommen. 

 
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

   
Låneinstitusjon Referanse & tlf. nr.  
 
 

 kr    

Egenkapital : 
 

 kr  

Totalt   kr  
  
ØNSKES UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING AV EGEN EIENDOM FRA EIENDOMSNØKKELEN   Ja  nei  
ØNSKES TILBUD PÅ BOLIGKJØPERFORSIKRING FRA HELP FORSIKRING AS     Ja  nei 
 
ØNSKET OPPGJØR/OVERTAGELSESDATO   :       
 
NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE TIL OG MED DEN  : DATO: ……………    KL ……. 
 Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes 
ikke som virkedag. Bud, med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Se nærmere info på egen side. 
 
EVENTUELLE FORBEHOLD: 

               
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med megler 
forbrukerinformasjon om budgiving, som er en del av nøkkelinfo/eiendomsmpresentasjonen, og de forpliktelser budgiver påtar seg. 
Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg. 
Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har 
akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler 
for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen.. 
 
Navn: 
  

Navn: 

Adr./Postnr.: Adr./Postnr.: 
  

Fødsels-og personnr.: Fødsels- og personnr.: 
E-post: E-post: 
Tlf.:                                 Tlf.arb:   Tlf.:                                 Tlf.arb. 
Dato: Dato: 
Sign: 
  

Sign: 

 
  Aksept/ motbud til denne budgiver; 
  Kr. 
  Sted/ Dato: 
  Sign: 
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