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Ringsaker kommune har etablert næringsområdet, 
Strand – Pellerviken, som har en svært sentral og 
god beliggenhet rett nord for hovedadkomsten inn 
til Brumunddal sentrum. 

Strand og Pellerviken har et areal på ca 170 
daa og er i utgangspunktet ferdig regulert til 
næringsformål. De siste avklaringene må tas 
i forbindelse med tomtesalg. Hensikten er en 
optimal tilpasning til aktuelle tomtestørrelser. 

Brumunddal er den største byen og 
kommunesenteret i Ringsaker i Hedmark. 
Byen har ca 10 300 innbyggere ved Mjøsas østre 
bredd, 15 kilometer nord for Hamar. Brumunddal 
fikk bystatus i 2010.

Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som 
matkommunen og som den næringsvennlige 
kommunen. Ringsaker er også den mest 
befolkningsrike blant kommunene i Innlandet med 
ca 35 000 innbyggere. 

Selger er Ringsaker kommune som har engasjert 
Innlandet Næringsmegling AS til å bistå i 
salgsprosessen.

Salgsprosessen er delt inn i tre faser:

1. Melde interesse
2. Utvelgelse /forhandlinger
3. Kontrakt

Frist for å melde interesse er satt til 1. februar 
2020.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Ingar Finstuen      
Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF   
Telefon: 469 46 214     
Epost: ingar@innlandetnm.no

Jonas Karlsen
Daglig leder/Megler MNEF
Mobil: 926 38 400
E-post: jonas@innlandetnm.no

 

SAMMENDRAG
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PROSESS/TIDSPLAN

Tomteområdet er på ca 170 daa hvor 
Selger (Ringsaker kommune) ønsker å selge 
tomteparseller med henvendelse til både lokale og 
nasjonale aktører som kan vurdere en etablering 
i Brumunddal. I tillegg til egenbrukere er også 
eiendomsutviklere/investorer velkomne til å melde 
sin interesse for området.

Salgsprosessen er delt inn i tre faser:

1. Melde interesse
2. Utvelgelse /forhandlinger
3. Kontraktssignering

Fase 1

I perioden frem til 31. januar 2020 vil det 
bli gjennomført aktiv markedsføring av 
næringsområdet hvor det gjennomføres befaring 
og møter med aktuelle interessenter. Det er 
ikke ønskelig at kommersielle vilkår skal være 
hovedfokus i denne perioden, men derimot avklare 
den enkeltes interesse, arealbehov samt om 
bruksformål/virksomheten er egnet for området.

For å kunne opprettholde en god fremdrift og ikke 
minst forutsigbarhet for alle involverte er det satt 
en frist for å melde sin interesse. Fristen er satt til 
1. februar 2020. Interessen skal gjøres skriftlig og 
sendes pr epost til Innlandet Næringsmegling AS v/ 
Ingar Finstuen eller Jonas Karlsen. 

Melding om interesse skal inneholde et minimum 
av opplysninger:

• Navn på tilbyder og organisasjonsnummer
• Kontaktperson (er)
• Kort beskrivelse av tilbyders virksomhet 
• Arealbehov
• Ønsket plassering på området
• Planlagt bruk av tomten

Henvendelser som kommer etter fristens utløp 
(01.02.2020) vil ikke bli ekskludert, men selger har 
som intensjon å gå i forhandlinger med aktuelle 
kjøpere så raskt som mulig etter fristens utløp. 

PROSESS/TIDSPLAN

Fase 2

Dette er fasen hvor selger gjør en vurdering av 
de som har meldt sin interesse. Det vil bli satt 
opp en prioriteringsliste over hvem de ønsker å 
gå videre med og om det er grunnlag for videre 
forhandlinger. Dette kan være alle eller noen 
utvalgte. 

Selger forbeholder seg retten til å gjøre sine egne 
vurderinger angående hvem de ønsker å gå videre 
med. Dette uten nærmere begrunnelse. Skriftlig 
tilbakemelding vil bli gitt til alle som har meldt sin 
interesse.

Selger vil også presisere at pris er en av 
flere kriterier i en forhandlingsprosess. Nye 
virksomheter, nye arbeidsplasser, arealbehov, 
reguleringshensyn m.m. er noen av kriteriene som 
kommunen vil vektlegge.

Det er ikke satt noen tidsplan for denne fasen av 
prosessen, men selger har som intensjon å komme 
i forhandlinger med aktuelle kandidater så raskt 
som mulig. 

Ved flere interessenter til samme tomt/delfelt kan 
det bli aktuelt å gjennomføre en intern budrunde. 
Megler vil kunne orientere nærmere om dette om 
det skulle bli aktuelt.

Fase 3
Etter at fase 2 er avsluttet vil man forhåpentligvis 
være enige om hovedvilkårene i en kjøpsavtale. 
Megler utarbeider utkast til avtale basert 
på vanlig bransjestandard. Deretter vanlige 
kontraktsforhandlinger og eventuell signering.
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Nyetablert næringsområde på ca 170 daa i 
Brumunddal, Strand – Pellerviken. Selger er 
Ringsaker kommune.

Brumunddal/Ringsaker
Brumunddal er den største byen og 
kommunesenteret i Ringsaker. 
Byen har ca 10 300 innbyggere ved Mjøsas østre 
bredd, 15 kilometer nord for Hamar. Brumunddal 
fikk bystatus i 2010.

Ringsaker kommune er den mest befolkningsrike 
blant kommunene i Hedmark og Oppland med ca 
35 000 innbyggere. 

Avstander:
- Hamar   15 km
- Moelv   16 km
- Lillehammer  46 km
- Gjøvik   35 km
- Oslo lufthavn  100 km
- Oslo   138 km

Området har nærhet til jernbane og enkel av/
påkjøring til ny firefelts motorvei E6.

Tinglyste heftelser og servitutter
Tomtene selges uten pengeheftelser. Det gjøres 
særskilt oppmerksom på det vil bli 
tinglyst andre heftelser/servitutter relatert til 
tomten og området for 
øvrig. Eksempler på slike tinglyste heftelser/
servitutter kan være 
rettigheter/forpliktelser rundt vann- og 
avløpsledninger, strømkabler, veger, 
byggeplikt, adkomstrettigheter m.m.. Erklæringer 
og avtaler som skal tinglyses vil bli 
avklart i forbindelse med kontraktsarbeidet.

Byggeplikt
Selger vil legge føringer og krav til at tomtene 
bebygges innen et viss antall år. Dette vil bli 
nærmere avklart i forbindelse forhandling/
kontraktsarbeidet.

Pris
Avtales.

Regulering
Se eget kapittel under.

Grunnforhold
Det er ikke gjort grunnundersøkelser eller laget 
noen rapport på grunnforhold. 

I kommunens anleggsgjennomføring med intern 
VA og veg for Strand/Pellerviken (Pellerviken sør 
for fv.84) er det erfart at det er harde masser 
ved etablering av VA-grøft på Strand. Her var det 
behov for ripping av entreprenør. Det ble erfart høy 
grunnvannstand både på Strand, og ikke minst på 
Pellerviken, i området ned mot ny fv.212/E6. 

På Pellerviken er masser også myraktige i området 
ned mot fv.212/E6. Forøvrig normale grunnforhold. 
En har ikke møtt på fjell. På Pellerviken Nord har 
kommunen lagt til grunn at normal grunnjord 
er av type T3 for prosjektering og utførelse. Det 
bemerkes at det er føringer i reguleringsplanen for 
matjord. Matjord skal benyttes som jordforbedring 
på dyrkede arealer ellers i kommunen. 
Landbrukssjef Svein Inge Wien er kontaktperson 
mot gårdbrukere.

Forurensing
Selger har ikke foretatt grunnundersøkelser 
og innestår følgelig ikke for byggegrunnens 
beskaffenhet eller eventuell forurensning av 
grunnen. Selger påtar seg ikke ansvar for skade, 
ulempe eller lyte på tomten som måtte skyldes 
grunnforholdene.
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EL, strøm VA og veg
Tomtene selges med veg, vann og avløp frem 
til tomtegrense. Kostnadene for opparbeidet 
infrastruktur fram til tomtegrense skal være 
inkludert i tomteprisen.

Per nå foreligger det ingen tomtegrenser. 
Opparbeidet infrastruktur med hensyn til VA og 
EL skal være i henhold til kommunens praksis på 
området. 

EL: 
Det er etablert strøm til og med høyspenttrafo. 
Dette er ikke vist på IN-tegning for Strand/
Pellerviken, men høyspenttrafo er bestilt av Eidsiva, 
og anleggstilskuddet er betalt. Plasseringen er på 
avsatt område for formålet i reguleringsplanen. For 
Pellerviken Nord vil trafo høyspent bli etablert på 
avsatt område mot Skansbekken.

EL-forsyning til de enkelte tomter og utbyggere 
som skal etablere seg besørges av Eidsiva. Utbygger 
bestiller av Eidsiva, som etablerer dette i tråd med 
utbyggers behov mht. kabler og ev. trafoer. 

NB! Det er klargjort med trekkerør under vegen 
for fremførelse av kabler, fjernvarme, fiber. 
Leverandører av slik tjenester må forholde seg 
til de etablerte krysninger som er medtatt, for 
fremføring til tomter. Det vil ikke gis gravetillatelse 
i vegen. 

VA: 
Det er lagt ut stikkledninger for vann og avløp 
fra kommunal hovedledning. Stikkene er lagt ut 
tilstrekkelig langt til at disse skal kunne forlenges 
uten inngrep i vegen.  

NB! Ny kommunal veg på Pellerviken mellom fv.212 
og fv.84 ligger høyt i terrenget, og vesentlig høyere 
enn mange av tomtearealene. VA-anlegg ligger i 
veg på egnet dybde for frost og vedlikehold. Dette 
innebærer at for mange av tomtene må det tilføres 
betydelig med masser for at utbygger skal kunne 
knytte seg til VA-ledninger på selvfall. Alternativt 
kan utbygger etablere en spillvannspumpekum. 

For tomter vest for kommunal veg på Pellerviken 
sør er det lagt til grunn at det må etableres 
en ny spillvannsledning mot Skansbekken 
ned til en spillvannspumpestasjon som skal 
etableres ved den nye vegen nede ved fv.212. 
Område for spillvannspumpestasjon er avsatt i 
reguleringsplanen. Avløpspumpestasjonen er ikke 
etablert. 

Tilkoblingsavgifter
Dette fremgår av kommunes gebyrregulativ som 
ligger på kommunens nettside: https://www.
ringsaker.kommune.no/getfile.php/4364444.1897.
sz7qmisapjitwk/Hoveddel+3+Gebyrregulativ.pdf.

EIENDOMMEN

Internveier
Det opparbeides i utgangspunktet veg, vann og 
avløp fram til tomtegrense. Der det ikke er inndelt 
i tomter, føres veg, vann og avløp i første omgang 
fram til området. Kommunen vil så bygge videre ut 
når det er klart hvordan tomteinndelingen blir.

For området på Strand er det avklart plasseringer 
for adkomst/internveger fra ny kommunal veg. Se 
vedlagte tegninger. På området Pellerviken sør er 
det ikke avklart plassering for adkomst/internveg 
fra ny kommunal veg. Høydedifferanser på området 
gjør at adkomst fra etablert veg ikke alle steder 
er like enkelt, og at det er behov for planlegging 
av tomteinndeling og adkomst til tomter. På 
Pellerviken nord skal det etableres kommunal 
internveg. Alle tomter må ha avkjøring fra denne.

Oppmåling og fradeling av tomter
Kommunen besørger oppmåling og fradeling, men 
kjøper bekoster dette. 

I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke alle 
omkostninger som påløper i forbindelse med 
oppmåling og overdragelse av eiendommen, 
herunder tinglysingsgebyrer, dokumentavgift til 
staten og oppmålingskostnader.

Tunet på Pellerviken gård
Bebyggelsen er ikke fredet eller regulert til bevaring 
og vil kunne rives. Det er samtidig en forventning 
hos regionale myndigheter om at tunet bevares 
og gjenbrukes. Kommunen har et overordnet mål 
om næringsutvikling på Pellerviken. Kommunen 
er åpen for gode forslag om virksomheter som 
eventuelt kan gjenbruke bebyggelse. Ved gjenbruk 
kan det også påregnes støtte for eventuell 
reguleringsendring for annen arealbruk forutsatt at 
tiltaket gir næringsutvikling, eller andre tilbud som 
fremmer dette.   
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INNLEDNING - REGULERING
______________________________________________________________________________________
En kort oversikt over regulerings¬plansituasjonen, forventet arealbruk og utnyttelse.
_______________________________________________________________________________________

Dette er en forenklet oversikt. For mer detaljer, se påfølgende kapitler. For fullstendig informasjon, se 
reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse.

Områdereguleringsplan for Brumunddal sørvest – Nye bydeler
Strand og Pellerviken er delområder innenfor et større planområde. Begge delområdene er regulert i 
områdereguleringsplan for Brumunddal sørvest – nye bydeler.  

Strand og Pellerviken er i utgangspunktet ferdig regulert. De siste avklaringene må tas i forbindelse med 
tomtesalg. Hensikten er en optimal tilpasning til aktuelle tomtestørrelser.

Tilpasninger for tomte¬salg og utbygging
Områdene er i hovedsak ferdig planavklart. Supplerende adkomstveger i de største delområdene 
på Pellerviken gjenstår. Det som gjenstår skal tilpasses tomtesalg og utbyggingstakt og kan løses i 
detaljregulering eller utfylling av områderegulering for de enkelte byggeområdene.   

Effektiv arealbruk og høy grad av utnytting 
Dette er bynære områder innenfor gang- og sykkelavstand til sentrum og kollektivknutepunkt. Det er 
derfor høye krav til arealbruk og utnyttelse. 

Strand
Innenfor kommunens planavklarte næringsarealer på Strand-Pellerviken, ligger delområde Strand nærmest 
E6-krysset og hovedadkomsten til Brumunddal. 

Delområde Strand har en bymessig gatestruktur med krav om urban utforming av bebyggelsen, høy grad 
av utnytting og arealintensive virksomheter. Foruten næringsvirksomhet, er det mulighet for plasskrevende 
varehandel.  

Strand har ferdig gatestruktur, tomtedeling og byggegrenser. Det eneste som gjenstår er å avklare 
hvilken av tre mulige traséer som skal sikres som framtidig trasé for ferdsel mellom Strand og Vestre 
Granerudjordet/boliger. 

Pellerviken
Delområde Pellerviken er næringsområde med forventninger om høy grad av utnytting og arealintensive 
virksomheter. Pellerviken ligger noe lenger unna sentrum enn Strand. Kravene til grad av utnytting er noe 
lavere enn på Strand, og det er noe mindre fokus på urban utforming, med litt friere mulighet til utforming 
av tomter og bebyggelse.  

Tilpasningsmuligheter for tomtekjøper
Gjeldende reguleringsplan er en overordnet områdereguleringer med føringer for utbygging av områdene. 

Justeringer og tilpasninger 
vil kunne vurderes 
gjennom private forslag 
om detaljregulering så 
lenge det ikke strider mot 
områdereguleringsplanens 
hovedintensjoner om høy 
grad av utnyttelse, effektiv 
arealbruk og prioritering av 
virksomheter som egner 
seg i området.
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Estetikk og byggeskikk
Det forventes at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det har gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Dette gjelder også 
utebelysning som skal ha god kvalitet og ikke være blendende. Ledninger, strøm- og telekabler etc. skal 
være nedgravd i bakken. 

Parkering
Det er maksimumskrav, maks. 10 biler per 100 m2 BRA for parkeringsarealer på bakkeplan, og 
parkeringsplasser skal fortrinnsvis etableres i fellesanlegg. Ut over dette legges kommunens generelle 
parkeringsbestemmelser til grunn. 

Det er ønskelig med størst mulig andel parkeringsanlegg i bygning. Ved etablering av parkering i kjeller, 
parkeringsetasjer, p-tak eller p-hus, kan det tillates parkerings-kapasitet ut over maksimumsgrensen. På 
delområde Strand kan dette også gi grunnlag for økt maksimal byggehøyde. 

Byggehøyder og byggegrenser
Det skal tas særskilte hensyn med lavere byggehøyde inntil vassdrag og boligområder. Det er en viktig 
siktakse som skal ivaretas fra Granerudvegen og ut over Mjøsa. 

FELLESBESTEMMELSER
______________________________________________________________________________________
En kort oversikt over hovedtrekk i bestemmelsenes kapittel 1, 2 og 3. 
_______________________________________________________________________________________

For fullstendig informasjon, se regulerings¬plan¬bestemmelser og planbeskrivelse.

Strategi for utvikling av næringsområder på Strand/Pellerviken
Det er et overordnet mål at områdenes bynære beliggenhet skal utnyttes, ved at det skal legges vekt 
på høy grad av utnytting, urban utforming, høy arbeidsplasstetthet og utnyttelse av gode gang- og 
sykkelfor¬bindelser til Brumunddal sentrum og Brumunddal stasjon. Gode tverrforbindelser i grønne 
korridorer mellom eksisterende byområder/boligområder og strand¬områdene langs Mjøsa skal prioriteres 
for at de nye bydelene skal binde strandsonen og de eldre byområdene sammen. 

Overvann 
Klimaendringer krever økt fokus på nedbør og overvann. Det foreligger en teknisk plan med overvannsplan 
for hele området. Hovedtrekkene er at overvann inkludert takvann skal infiltreres på egen tomt ved vanlige 
nedbørshendelser. Ved større nedbørs¬hendelser skal overvann ledes via flomveger til Mjøsa, enten via 
Skanselva, eller via overvannssoner i nedkant av planområdet og stikkrenner under fylkesvegen og E6. 
Prinsippene for overvann i foreliggende teknisk plan skal følges ved utbygging.
 
Flom
De lavest liggende områdene nederst mot Mjøsa/nærmest fylkesvegen/E6 både på Strand og 
Pellerviken vil måtte heves eller på annen måte sikre mot 200-årsflom i Mjøsa. For Pellerviken er det 
også behov for flomsikring langs nedre del av Skanselva. De aktuelle områdene er vist med rød skravur i 
reguleringsplankart. 
 
Støy
Grenseverdier i veileder T-1442 gjelder. For næringsvirksomheter er det særlig viktig å være oppmerksom 
på støy på tomter nær boligområder.  Varelevering, vifter, trafikkområder etc. forventes plassert slik at 
boliger er skjermet.  

Mesteparten av området ligger innenfor støysoner fra E6. Dette har liten betydning for 
nærings¬virk¬somheter, men må hensyntas for even¬tuelle støy¬følsomme virksomheter. 
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Rekkefølgekrav
Det er krav om ivaretakelse og gjenbruk av matjord fra dyrket mark. Det er krav om flomsikring av de nedre 
delene av området. Dette kan løses ved å heve byggetomt og/eller gulvnivå i 1. etasje nivå for 200-årsflom 
i Mjøsa med sikkerhetsmargin. 

Opparbeiding av ferdselsårer og infrastruktur er stort sett avklart, men må oppsummeres i form av 
nødvendige avtaler, forpliktelser, avklaringer om hva som skal være ferdig for det enkelte byggeprosjektet/
delområdet og hvem som skal gjennomføre. 

STRAND
______________________________________________________________________________________
En kort oversikt over regulerings¬plansituasjonen, forventet arealbruk og utnyttelse. 
_______________________________________________________________________________________

Se reguleringsplanbestemmelsene for fullstendig informasjon.

Næring, kontor, tjenesteyting, forretning for plasskrevende varegrupper
På Strand kan det tillates alle typer virksomhet som er egnet i sentrumsnære områder, som nærings-, 
kontor- og tjenesteytingsvirksomheter. Forretninger for handel med plasskrevende varegrupper kan 
tillates.

Det tillates ikke etablering/utbygging for nye arealkrevende virksomheter innen industri, lager og transport 
o.l. 

Andre typer virksomheter
Områdereguleringsplanen åpner for lokalisering av arealkrevende handelskonsepter som ikke egner seg i 
sentrum. Det er avhengig av detaljregulering og bør fortrinnsvis plasseres nærmere sentrum.

En andel boliger kan tillates etter avklaring i detaljregulering forutsatt tilfredsstillende løsninger for støy, 
uteoppholdsarealer og trafikksikkerhet og samspill med næringsformål. 

Byggehøyder og grad av utnytting
De er krav om minimum 200 %-BRA for nettotomt. Områdene forutsettes utviklet til områder med tett, 
bymessig/urban bebyggelse med og høy utnyttelse og parkering i fellesanlegg/kjellere. Det er ikke ønskelig 
med frittliggende enkeltbygg, og det forventes felles utvikling av kvartaler/stortomter.   
Det tillates inntil 20m gesimshøyde. Dersom bygningen inneholder parkeringskjeller/etasjer eller 
virksomheten har parkeringshus, kan det tillates inntil 25m gesimshøyde. Ny bebyggelse skal ha minimum 
3 etasjer og minimum 12m høyde. Det er en siktakse som skal ivaretas i vestre del av området, som legger 
begrensninger på byggehøyder i denne delen av området. 

Plankrav
Tomtedeling, byggegrenser og adkomstveger i området (kjøreveger, gs-veger og turveger) er avklart. 
Det eneste som mangler endelig avklaring, er trasé for mulig framtidig kjøreveg mellom de nye 
næringsområdene og boliger og næring på vestre Granerudjordet. Det er skissert tre alternativer. 
Kommunen vil avklare valg av trasé, men avventer endelig beslutning slik at dette kan tilpasses ønsker og 
behov for tomtekjøpere. 

Det er et betinget krav om detaljregulering dersom det er ønske om å utnytte mulighet til boliger i 
kombinasjon med næring. Dette for å sikre bokvalitet, tilhørende funksjoner, og avklare støyforhold. 
Eventuelle boliger bør legges innerst/øverst i området på grunn av støy fra E6.
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Plankrav
Tomtedeling og ferdselsårer (kjøreveger, gs-veger og turveger), jf. bestemmelsenes kapittel 3, er stort sett 
avklart. Mangler noe mht. internveger i delområder; spesielt for nedre del av Pellerviken, langs Skanselva. 
Det er også aktuelt med en supplerende adkomstveg nord for tunet på Pellerviken. Dette er illustrert i 
teknisk plan, utfyllende regulering. 

Rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav, jf. bestemmelsenes kap. 7. Det er krav til gjenbruk av matjord fra dyrket mark. For 
områdene nederst mot Mjøsa og Skanselva er det krav om flomsikring/flomsikker høyde. 

Opparbeiding av ferdselsårer og infrastruktur er stort sett avklart, og skal oppsummeres i form av 
nødvendige avtaler, forpliktelser, avklaringer om hva som skal være ferdig for det enkelte byggeprosjektet/
delområdet og hvem som skal gjennomføre.  

Tunet på Pellerviken gård
Bebyggelsen er ikke fredet eller regulert til bevaring og vil kunne rives. Det er samtidig en forventning 
hos regionale myndigheter om at tunet bevares og gjenbrukes. Kommunen har et overordnet mål om 
næringsutvikling på Pellerviken. Kommunen er åpen for gode forslag om virksomheter som eventuelt kan 
gjenbruke bebyggelse. Ved gjenbruk kan det også påregnes støtte for eventuell reguleringsendring for 
annen arealbruk forutsatt at tiltaket gir næringsutvikling, eller andre tilbud som fremmer dette.   

PELLERVIKEN
______________________________________________________________________________________
En kort oversikt over regulerings¬plansituasjonen, forventet arealbruk og utnyttelse. 
_______________________________________________________________________________________

For fullstendig informasjon, se reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse.

Næringsvirksomheter 
Hovedmålet er næringsvirksomheter som kontor og annen næringsvirksomhet (inkl. messehall, 
konferansesenter, forskningssenter mm) med tilhørende funksjoner. 

Det tillates i utgangspunktet ikke bygninger eller anlegg for industri, lager, transport- og 
spedisjonsvirksomhet o.l. eller annen arealkrevende virksomhet. Områdereguleringen vektlegger høy 
grad av utnytting og urban utforming av disse bynære næringsområdene. Hvis tradisjonelt arealkrevende 
virksomheter ønsker å etablere seg her, så er det ikke utelukket hvis kravene til grad av utnytting oppfylles 
ved at det bygges arealeffektive anlegg med flere etasjer, parkering i fellesanlegg med andre etc. 

Andre typer virksomheter
Foruten næring, kan det tillates tjenesteyting, som administrasjon, større regionale 
tjenesteytingsvirksomheter for undervisning, institusjoner eller lignende. Det kan også tillates 
tjenesteytingsvirksomheter som har sammenheng med annen virksomhet i området, så som bevertning, 
barnehage og andre servicetilbud for næringsvirksomhet/ansatte, samt annen arbeidsplassintensiv 
virksomhet. Antallet mindre tjenesteytingsvirksomheter skal begrenses innenfor planområdet fordi 
publikumsrettet virksomhet bør lokaliseres nærmere sentrum. 

Byggehøyder og grad av utnytting
Det er krav om minimum 100%-BRA. 
Maksimal tillatt byggehøyde er 20m, men høydene skal trappes ned mot elva/vassdrag og eksisterende 
boligbebyggelse. Det er også en siktakse mot Mjøsa ved boligbebyggelsen (Granerudvegen), som må 
hensyntas. Det bør være minimum 8-9m byggehøyde. Kontor og lignende bør oppføres med minimum 3-4 
etasjer.  

Det er forutsatt arealeffektiv utbygging, men ikke samme krav til urbane løsninger med kvartaler etc. 
som på Strand. Det er ønskelig med utviklingsområder der det legges opp til klynger med bygg og 
fellesløsninger for parkering m.m.  
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Salgsprospekt
Dette salgsprospekt er utarbeidet av Innlandet 
Næringsmegling AS basert på informasjon 
mottatt av Selger. (Salgsprospektet og annen 
informasjon som inneholder deler av dette 
presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller 
formidles til tredjepart uten Selger eller deres 
rådgiveres skriftlige aksept.)

Informasjonen vedrørende eiendommene er 
fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere 
anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere 
garanterer imidlertid ikke for at informasjonen 
er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig 
for garantier som fremgår utrykkelig av endelig 
kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen 
omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i 
salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. 
Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er 
gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved 
eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt 
med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i 
kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet.

Transaksjonsstruktur
Salget av eiendommen vil bli gjennomført 
som eiendomssalg. Alle kostnader knyttet til 
kjøp av eiendom, herunder tinglysingsgebyr, 
dokumentavgift, evt. konsesjonsgebyr etc., dekkes 
av kjøper.

Budgiving 
Dette punkt kan bli aktuelt i Fase 2 av prossessen 
som er tidligere omtalt i dette prospekt.

Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen 
basert på følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår 
det fremlagte salgsmateriale herunder 
kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen 
før bud inngis.

• Eiendommen selges ”as-is”.  Kontrakten vil 
begrense selgers mangel- og garantiansvar i forhold 
til avhendingslovens bestemmelser. Reklamasjoner 
og andre krav overfor selger må fremsettes senest 
1 år etter overtagelse.

• Selger gir ingen garantier knyttet til 
forurensing i grunn, forhold av arkeologisk 
interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet 
som kan ha praktiske eller økonomiske 
konsekvenser for kjøper.

• Vilkårene for kjøpet reguleres av 
fremforhandlet kjøpekontrakt. 

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/
teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang 
forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet.

ØVRIGE SALGSVILKÅR

Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde 
opplysninger om eiendommens matrikkelnr, 
adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og 
eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt 
kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke 
andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan 
ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. 
Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt 
og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige 
forbehold prefereres. Som vesentlig ansees 
forbehold om finansiering og styreforbehold.  
Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert 
bud.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 samt 
eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-3 og 6-4, som 
omhandler budgivning, fraskrives i forbindelse med 
transaksjonen.

Due diligence
Dersom kjøper i sitt kjøpetilbud har inntatt 
forbehold om due diligence gjennomgang, skal 
følgende gjelde:  

Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal 
tidsbegrenset due diligence for å verifisere den 
informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Due 
diligence materialet er strukturert i henhold til 
bilagslisten i dette prospekt. Dersom budgiver 
mener at bilagslisten ikke er dekkende, må 
eventuelle forespørsler om ytterligere informasjon 
fremgå av tilbudet. 

Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå 
informasjonen, samt innhente og gjennomgå 
eventuell ytterligere informasjon som kjøper 
anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver 
gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige 
negative avvik fra den informasjon som er gitt, 
eller andre forhold av vesentlig negativ betydning 
for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet 
gjeldende. 

Dersom budgiver som følge av due diligence 
gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede 
betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står 
selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. 
Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/
mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget 
gjennom due diligence.

Styreforbehold
Inngåelse av en for selger bindende avtale, er 
betinget av godkjennelse fra selgers styre, både 
hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle 
betingelser for kjøpet.
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Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en 
handel
I henhold til regelverket om hvitvasking 
og terrorfinansiering er megler pliktig til å 
gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for 
meglerforetaket til å foreta kundekontroll av 
begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta 
kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper 
(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. 
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på 
kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan 
gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med 
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta 
oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere 
«mistenkelige transaksjoner» til Økokrim. Med 
«mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som 
mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling 
eller som skjer som ledd i terror finansieringen. 
Manglende mulighet for kundekontroll kan 
også være et forhold som gjør transaksjonen 
mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot 
meglerforetaket som følge av at meglerforetaket 
overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig 
etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi 
melding.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og 
identitetskontroll i henhold til ”Hvitvaskingsloven” 
(lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) 
(gjelder opplysnings og undersøkelsesplikt), samt  
§ 7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) 
fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

Bilag 
1. Reguleringsplan
2. Reguleringsbestemmelser
3. Kart – Adkomstvei Pellerviken Nord
4. Kart – Vegadkomst Pellerviken Nord
5. Kart – Veganlegg Pellerviken
6. Kart – veganlegg Strand
7. Kart – VA anlegg 1 og 2
8. Kart – Belysningsplan 1 og 2
9. Kart – Plan VA
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