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Akersgata 73 B, 0180 Oslo
Bente-Marie Nørgård, Advokat MNA Mobil: 915 58 045 

Epost:bente@eiendomsnokkelen.no

eiendomsmegler mnef

Tjernsliveien 22 (næring) og Tjernsliveien 24 (enebolig) - Begge eiendommmene er til salgs -
 samlet eller hver for seg
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M

Sammendrag

Sollihøgda

Sjelden mulighet på Sollihøgda - stor enebolig - svømmebasseng - 
sommerstue - bo med marka som nærmeste nabo

Stor, innholdsrik bolig over to etasjer med flott beliggenhet på solrik og usjenert tomt. Utsikt over 
naturområde og direkte tilgang til Krokskogen, Nordmarka og Vestmarka. Nærmere hjertet av mar-
ka kan du nesten ikke bo. I underetasjen finner man en velvære avdeling bl.a. med svømmebas-
seng med Jaquzzi, bad og badstue. Kjellerstuen er innredet med barløsning og peis. Fra bassen-
grommet er det utgang til stor hellelagt, delvis overbygget uteplass. Sommerstuen i hovedetasjen 
har direkte utgang til terrassen som er innredet med egen grillstue.

Byggeår  1969   Modernisert  1991   Tomten Eiet tomt på ca 2750m2

Boligens areal  
Primærrom: 452 kvm, Bruksareal: 463 kvm, Bruttoareal: 515 kvm
Undertasje: Bruttoareal 235 kvm, bruksareal 209 kvm, primærareal 202 kvm, sekundærareal 7 kvm- 
Hovedetasje: Bruttoareal  280 kvm, bruksareal 254 kvm, primærareal 250, sekundærareal 4 kvm.

Prisantydning  Kr. 11 750 000.-
Omkostninger Kr.    295 092,-
Totalpris  Kr  12 045092,-
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Velkommen inn!

En romslig hall ønsker deg velkommen
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WC-rom innenfor hallen
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88

.
Stort kjøkken med god plass til spisebord. Praktisk med utgang til balkong

Godt med skap og benkeplass
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.
Rett innenfor kjøkkenet er det et romslig kjølerom

Kjøkkendetalj
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Stor spisestue med lekker marmorpeis

Åpent mellom spisestue og stue 2
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Spisestuen
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Fra spisestuen er det inngang til stue 2
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Stue 2 er naturlig inndelt i flere soner

Nedsenket del av stue 2 med peis
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Fra spisestuen er det inngang til stue 2
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Sommerstue med trappenedløp til velværeavdelingen

Flott sommerste med marsmorfliser på gulv

Sommerstuen har isolerglass og brukes hele året

Sommerstuen åpner for flere innredningsmuligheter
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Sommerstuen har isolerglass og brukes hele året

Sommerstuen åpner for flere innredningsmuligheter
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Fra sommerstuen er det utgang til en stor terrasse 

På terrassen er det bygd egen grillstue
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Grillstuen

Flott utsyn fra terrassen
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Trappen fra sommerstuen ned til bassengrommet

Bassengrommet
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Bassengrommet

Bassengrommet
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Fra bassengrommet er det utgang til hellelagt uteplass 

Jaquzzi i bassengrommet
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Fra bassengrommet kommer man inn til kjellerstuen

Kjellerstuen
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Kjellerstuen

Bad i undertasjen
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Soverom 1 i underetasjen

Soverom 2 i underetasjen
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Soverom 2

Soverom 3 i underetasjen
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Soverom 3

Trapperom mellom soveromsavdelingene i 1. etg og underetasjen
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Trapperommet
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Hovedsoverommet i 1. etg med stor skyvedørsgarderobe med speil

Soverrommet er av den romslige sorten
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Stort garderoberom innenfor hovedsoverommet



2929

Soverom 5, 1 etg. 

Badet i 1. etg. 
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Badet i 1. etg.

Stemningsbilde fra sommerstuen
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Stemningsbilder fra sommerstuen
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HJEMELSHAVER 
Tønnes Herman Thomstad

MATRIKKEL
Gnr. 238 Bnr. 118 i Hole kommune 

ADRESSE 
Tjernsliveien 24
3538 Sollihøgda

BELIGGENHET, ADKOMST 

Offentlig adkomstvei fra hovedvei og privat vei med adkomstrett 
for boligen. Det tar ca 13 minutter å kjøre fra Sandvika, 23 minutter 
fra Oslo og 22 minutter fra Hønefoss. Bussstopp ca 5 minutter fra 
boligen.

NÆROMRÅDET 

Sollihøgda er et lite tettsted på det høyeste punkt mellom Sandvika 
og Hønefoss med Krokskogen/Nordmarka og Vestmarka rett uten-
for stuedøren. Nærmere hjertet av marka kan du nesten ikke bo. 

Barna på Sollihøgda går på Sundvollen oppvekstsenter (barne-
skole) og Hole ungdomsskole.

BYGNINGER

Type, eierform og byggeår 

Enebolig Selveier, oppført i 1969, modernisert i 1991

BYGNINGER OG BYGGEMÅTE 

Bolig over to plan på betongfundamenter. Underetasje med 
grunnmur forblendet med naturstein. Yttervegger i bindingsverk, 
kledd med bred villmarkspanel. Yttertak i trekonstruksjon, tekket 
med plater.

EIENDOMMENS HISTORIE 

Dette er en meget spennede bolig over to etasjer med usjernert 
beliggenhet på solrik tomt. Hovedetasjen innholder kjøkken, 2 
romslige stuer med peis, 2 soverom bad og wc, sommerstue med 
utgang til terrasse innredet med grillstue. I underetasjen er det en 
velværeavdeling med svømmebasseng og jaquzzi. Det er utgang 
til nedre del av hagen fra bassengrommet. Bad og badstue og 
kjellerstue med peis. Boligen er oppført i 1969, og ble i 1990/1991 
ombygget til dagens løsning.

Antall rom 

Underetasje med gang 1, bad, bad/vaskerom, badstue, 
bassengrom, kjellerstue, omkledningsrom, gang 2, trapperom, 
3 soverom. Eget teknisk rom.

Hovedetasje består av hall, kjøkken med inngang til romslig 
kjølerom, to stuer, sommerstue, gang, trapperom, wc, bad, 2 store 
soverom, hvorav det ene med stort omkledningsrom.

AREALER OG FORDELING PER ETASJE 

Primærrom: 452 kvm, Bruksareal: 463 kvm, Bruttoareal: 515 kvm

Undertasje: Bruttoareal 235 kvm, bruksareal 209 kvm, 

primærareal 202 kvm, sekundærareal 7 kvm-

Hovedetasje: Bruttoareal  280 kvm, bruksareal 254 kvm, 
primærareal 250, sekundærareal 4 kvm.

Kommentar areal: Sommerstue er inkludert i primærareal da det er 
benyttet isolerglass rundt hele rommet. Rommet er oppvarmet. I 
hht takstmannens vurdering er sommerstuen tilstrekkelig isolert til 
å betegnes som primærareal. 

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 

Alle hvitevarer i kjøkken medfølger. 
Liste over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendoms-
meglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom 
ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelg 
hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det 
full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig 
ved salg. Dersom det ikke er varmekilde i alle rom fravikes NEFs 
normgivende liste over løsøre i “Viktig informasjon for selger og 
kjøper.”

STANDARD 

Boligen er godt vedlikeholdt, hovedsaklig med standard fra 
ombyggingsår 1990/91. 

Innvendlig bolig:

Gulv:

Underetasje: Fliser i bassengrom, bad og kjellerstue. 
Belegg i omkledningsrom. Parkett i øvrige rom.

1. etg.: Fliser på gulv i hall, bruddskifer i WC-rom og nedsenket 
stuedel, fliser på bad, laminatgulv på kjøkken, mamorfliser i 
sommerstue og trestavsparkett i øvrige rom.
Vegg:

Underetasje: Fliser/murstein i bassengrom, naturstein på en vegg 
i kjellertue, panel i omkledningsrom, badstue og bad/vaskerom, 
fliser i bad,  malt panel i øvrige rom.

1. etg.: Malte panelplater i hall og stue, glatte malte plater i gang, 
tapet i kjøkken, soverom om omkledningsrom, fliser i bad og 
marmor i wc-rom.

Himling:

Underetasje: malt panel i hele underetasjen, med unntak av umalt 
panel i badstue og plastbord med gullfarge i bassengrom.

1. etg.: Takess i en stue, malt panel i øvrige rom.

Generelt:

Boligen har fine detaljer og stort potensiale. Boligen trenger 
generelt noe inn- og utvendig oppussing/oppgradering til dagens 
standard.
Badet i underetasje er pusset opp for ca 3 år siden. 



53

Gulv i kjellerstue og vannpumpe for vanninntiak til boligent er 
skiftet ut i løpet av de siste årene.

Det vises til tilstandsrapport utarbeidet av Takstmann Bjørn Fosser 
den 08.12.20 for beksrivelse av innvendige overflater på gulv, 
vegger og tak og til vurdering av boligen standard og tilstand. 
Intresserte oppfordres til å lese tilstandsrapporten nøye

OPPVARMING 

I underetasjen er det elektriske varmekabler i gulv i bassengrom, 
kjellerstue, vaskerom, gang og bad. Elektrisk badstueovn i badstue.

I hovedetasjen er det elektrisk gulvvarme i hall, wc, bad, kjøkken, 
sommerstue og nedsenket felt i stue 2.

Luft til luft varmepumpe i sommerstue.

ENERGIMERKING
Oransje G.
Energiforbruk 2020 var på 60.000 kwh. 

PARKERING 

Det er ikke anlagt parkeringsplass på denne eiendommen. I dag 
blir parkeringsplassene og garasjen på eiendommen Tjernsliveien 
22 benyttet. Det foreligger ikke avtale om bruk av garasje og 
parkeringsplassene.

TOMT

Areal og eierform

Areal: 1 224 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage 
Pent opparbeidet tomtegrunn med plenarealer rundt boligen, 
beleggningstein på gangareal til inngangsparti. Stor markterrasse 
med beleggningstein foran underetasje. Støttemurer forblendet 
med naturstein. Tette hekker og tilsvarende mur rundt det meste 
av tomten. Trær og beplantning forøvrig.

Det er oppført en dukkestue i tre på gressplenen. 
Fra sommerstuen er det utgang til terrasse med overbygget 
grillstue. Fra bassengrommer er det direkte utgang til delvis 
overbygget hellelagt uteplass. Her er det mange mulighter til å 
innrede med skjermede uterom.

OFFENTLIGE FORHOLD

VEI, VANN OG AVLØP 

Boligen er tilknyttet vanntilførsel via borevann fra grunn med 
pumpesystem.

Privat avløp til septiktank med årlig tømming.

FERDIGATTEST 
Det foreligger ikke ferdigattest, men dagens eier har satt i gang 
søknadsprosess for å få dette på plass. 
Det er inngått avtale mellom Tjernsliveien 9 B (9 B) og 
Tjernsliveien 24 (denne eiendommen) i forbindelse med at 9 B 
bygger en støttemur delvis inne på denne eiendommen, og at 
denne eiendommen har veirett over nordre del av eiendommen 9 
B. Det er ikke kjent om avtalen er tinglyst.

Det foreligger et avtaledokument om veirett til eiendommen i 
forbindelse med omlegging av veien, datert 18.08.2000

LIGNINGSVERDI 
2.053.000,-

PRISANTYDNING 

kr 11 750 000,-

BEREGNET TOTALKOSTNAD 

11 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
293. 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 500 000,-))
--------------------------------------------------------
295 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
12 045 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument 
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.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT 

Utført av : Taksering Norge AS

Boligkjøperforsikring fra Help 

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne 
Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. 
Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell jurid-
isk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen 
de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med 
oss for ytterligere informasjon.e-verk eller brann/feievesen.

BUDGIVNING 
Alle bud skal inngis skriftlig til eiendomsmegler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud-
forhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Alle punkter i 
budskjema må fylles ut før innsendelse. Det bes også opplyst navn 
og direkte telefonnummer til saksbehandler i budgivers bank/finan-
sieringsinstitusjon 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 
signatur 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. 
 
 
 
ninger, foto, trykking av salgsoppgave og utgifter til annonsering. 
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OVERTAGELSE 
Etter nærmere avtale 
 
MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG 
Meglerprovisjon: 1,50 % av kjøpesum ink.mva av kjøpesum. I tillegg 
betaler selger for direkte utlegg i forbindelse med salgsoppdraget. Så 
som tilstandsrapport, gebyr for innhenting av kommunale opplys-
ninger, foto, trykking av salgsoppgave og utgifter til annonsering.
Utlegg Finn: kr. 4.000,- eks. mva
Trykking prospekt: kr.5.000,- eks. mva
Off.komm.opplysninger: kr.7.000 eks. mva

OPPDRAG 
1-20-003 Eiendomsnøkkelen AS, Org.nr.860744392
Bente-Marie NørgårdAdvokat MNA/ Eiendomsmelger 
e-postadresse: bente@eiendomsnokkelen.no 
tlf.: 91558045 
 
 

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. 
 
For øvrig vises det til vedlagte «Forbrukerinformasjon om 
budgivning» inntatt i salgsoppgaven. 

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 opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller
ved annen markedsføring 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 andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen
ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10. Kjøper oppfordres til å
undersøke eiendommen 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.
18.01.2021. 
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MatrikkelbrevMatrikkelrapport MAT0011

Kommune: 3038 - HOLE
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

238
118

Utskriftsdato/klokkeslett: 17.12.2020  kl. 09:06

Produsert av: Hans Einar Thorset

Attestert av: Hole kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 817.12.2020 09.06
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Adresser

244995 Grunnkrets:Vegadresse 0204

Adressetype Adressenavn AdressekodeAdressenr Kretser
Nei
Atkomstpunkt

Adressetilleggsnavn Kildekode Koord.syst. ØstNord

3Valgkrets:
Kirkesokn: 04070501EUREF89 UTM Sone 32

3538Postnr.område:5752106647792
2046Tettsted:

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr: 7 908 091
Løpenr:

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Enebolig
Næringsgruppe:
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder:
Oppvarming:

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

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 0 0 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Bolig 0 0 0 0 238/118

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

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647794 Øst: 575198

Side 3 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 118

Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 18.06.1991
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal Kommentar
Beregna areal for 238 / 118 1 224 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 6647791 575198 1 224 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 - 238/118
Omnummerert fra: 0612 - 238/118

Omnummerering v/kommuneendring
Omnummerering

18.06.1991
ArealendringMatrikkelenhetRolle

Avgiver 0612 - 238/59 -1 500
Mottaker 0612 - 238/118 1 500

Opprett ny grunneiendom ved fradeling
Kart- og delingsforretning

Side 2 av 817.12.2020 09.06 Matrikkelbrev for 3038 - 238 / 118



57

Adresser

244995 Grunnkrets:Vegadresse 0204

Adressetype Adressenavn AdressekodeAdressenr Kretser
Nei
Atkomstpunkt

Adressetilleggsnavn Kildekode Koord.syst. ØstNord

3Valgkrets:
Kirkesokn: 04070501EUREF89 UTM Sone 32

3538Postnr.område:5752106647792
2046Tettsted:

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr: 7 908 091
Løpenr:

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Enebolig
Næringsgruppe:
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder:
Oppvarming:

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

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 0 0 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Bolig 0 0 0 0 238/118

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

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647794 Øst: 575198
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Bygningsnr: 7 908 091
Løpenr: 1

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Enebolig
Næringsgruppe: Bolig
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder: Elektrisitet
Oppvarming:

Bebygd areal: 0
Bruksareal bolig: 81
Bruksareal annet: 0
Bruksareal totalt: 81

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 0
Ant. etasjer: 1
Vannforsyning: Tilkn. privat

vannverk
Avløp:
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse:
Igangsettingstillatelse: 01.09.1983
Tatt i bruk: 21.03.1984
Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasjer
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt BTA bolig BTA annet BTA totalt Alt. areal Alt. areal 2
U01 0 81 0 81 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 238/118
Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver 3538 SOLLIHØGDA

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet:
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647794 Øst: 575198

Elektrisk

Tilbygg

Bygningsnr: 7 908 091
Løpenr: 2

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Enebolig
Næringsgruppe: Bolig
Bygningsstatus: Tatt i bruk
Energikilder:
Oppvarming:

Bebygd areal: 0
Bruksareal bolig: 79
Bruksareal annet: 0
Bruksareal totalt: 79

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 0
Ant. etasjer: 2
Vannforsyning:
Avløp:
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse: 27.05.1991
Igangsettingstillatelse: 27.05.1991
Tatt i bruk: 05.02.1993
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 40 0 40 0 0 0 0 0
U01 0 39 0 39 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 238/118

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet:
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6647794 Øst: 575198

Tilbygg
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Oversiktskart for 238 / 118 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Teig 1 (Hovedteig)
238 / 118

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Areal og koordinater
Areal: 1 224 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6647791 Øst: 575198

YYttrree  aavvggrreennssiinngg

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6647769,01 575209,56 Ikke spesifisert
34,41

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

2 6647780,37 575177,08 Ikke spesifisert
9,16

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

3 6647789,24 575174,78 Ikke spesifisert
2,64

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

4 6647791,36 575176,35 Ikke spesifisert
17,03

Ukjent
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

5 6647805,07 575186,46 Ikke spesifisert
4,56

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

6 6647808,77 575189,13 Ikke spesifisert
7,49

Ukjent
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

7 6647815,34 575192,73 Ikke spesifisert
35,27

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

8 6647795,32 575221,77 Ikke spesifisert
13,54

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

9 6647784,22 575214,02 Ikke spesifisert
15,85

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

GGrreennsseeppuunnkktt  //  GGrreennsseelliinnjjee
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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 B.Nr: 118 F.Nr.  Sek.nr.  
 Adresse: Tjernsliveien 24 
  
 
 
 
 JA NEI 
 Er det foretatt kontroll av pipe/ildstedet?            Ja  

 Hvis ja, dato for sist kontroll? 20.03.2012 
 Foreligger det pålegg fra feiervesenet?  Nei 
 Hvis ja, hvilket?  
  
  
Antall Ildsteder.3 
 
Antall Skorsteiner/Løp.3 
 
Merknader:  
 
Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein for Hus og Hytter kr: 531.28 inkl. mva. pr. 
skorstein/skorsteinsløp. 
 
Siste dato for feiing. 11.05.2020 
 
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 
 
 

 

        Dato: 11.12.2020 

 
Planopplysninger: Navn: Formål: Vedtaksdato: 
Reguleringsplan ☐                   
Bebyggelsesplan ☐                   
Detaljplan ☐                   
Kommuneplanens 
arealdel 

☒ Kommunedelplan for 
Sollihøgda, planID 
201310 

Bolig 27.06.2018 

Uregulert ☒ 
Reguleringsbestemmelser ☐ 
Kommentarer til eksisterende planer: Kommunedelplan for Sollihøgda er gjeldende for 
dette området, og går foran kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
 

 
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 
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KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.HOLE
KOMMUNE

Målestokk
1:1000
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KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.HOLE
KOMMUNE

Målestokk
1:1000
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Adresse Tjernsliveien 24

Postnr 3538

Sted SOLLIHØGDA

Andels-
/leilighetsnr. / 

Gnr. 238

Bnr. 118

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 7908091

Bolignr. H0101

Merkenr. A2021-1216062

Dato 18.01.2021

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Bente-Marie  Nørgård

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Montere tetningslister
- Etterisolering av yttertak / loft
- Randsoneisolering av etasjeskillere
- Isolere loftsluke
- Termografering og tetthetsprøving
- Installere luft/luft-varmepumpe
- Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, 

alternativt pelletskamin

- Tetting av luftlekkasjer
- Isolering av gulv mot grunn
- Etterisolering av yttervegg
- Utskifting av vindu
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Montering av peisinnsats i åpen peis

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
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Notater:
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KJØPETILBUD 
 
FOR EIENDOMMEN : TJERNSLIVEIEN 22, 3538 SOLLIHØGDA  
 
Gnr. 238 Bnr. 118 i Hole kommune:  
Oppdragsansvarlig: Bente-Marie Nørgård  
Oppdragsnummer: 1-20-0031 

 
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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www.eiendomsnøkkelen.no


