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Harlemåsen Boligfelt  
 

Byggeklare boligtomter i Degernes, Rakkestad kommune  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Salgsoppgave - beskrivelse 
 

Eier 
Rakkestad kommune 

 

Betegnelse 
Tomtene fradeles ved salg, og får gnr/bnr i Rakkestad kommune 

 

Beliggenhet 
Tomteområdet ligger i naturskjønne omgivelser rett nordøst for Degernes sentrum, og har nærhet til ny 

barneskole og barnehage, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsområder og gode servicetilbud. 

 

Området blir barnevennlig og uten gjennomgangstrafikk. 

 

Det er ca 8 km til Rakkestad sentrum med ungdomsskole, offentlige kontorer, butikker etc 

 

Tidsavstander i bil:  

 Rakkestad sentrum ca. 10min 

 Halden sentrum ca. 30 min 

 Sarpsborg sentrum ca. 35 min 

 Det nye Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg ca. 45min 

 Riksgrensen ved Svinesund ca. 40 min 

 Oslo ca. 70 min 

 

Gangavstand: 

 Kirkeng barneskole 500m 

 Kirkeng barnehage 500m 

 Degerneshallen 700m 

 Dagligvarebutikk med post i butikk 600m 

 Bussholdeplass 300m 

 

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter 
Degernes er den søndre delen av Rakkestad kommune i Østfold. Tettstedet Degernes har ca. 300 

innbyggere, og ligger ved riksvei 22 mot Halden, omtrent åtte kilometer sørøst for kommunesenteret 

Rakkestad. Degernes var egen kommune fra 1917 til 1964, da den ble slått sammen med Rakkestad 

kommune. 

 

Næringslivet består i stor grad av landbruk, med hele spekteret av produksjoner fra korndyrking til alle 

slags dyrehold. På 1950-tallet var det endel gruvedrift i kommunen, og det er mange steder åpne 

gruver fra den perioden. 

 

Det er et mangfoldig kulturliv i bygda, med mange lag og foreninger. Som alt fra skytterlag, idrettslag 

og bondelag. 

 

Degernesfjella har Rakkestads største mangfold med vann og tjern. Dette skogområdet henger 

sammen med tilsvarende skogsterreng i Halden og Aremark. Nord i området finnes det flere stier med 

utgangspunkt i Jonsrudhytta. Det finnes også en sti kalt Blåveien som går gjennom mesteparten av 

området. 

 

Degernesfjella har også Rakkestads fineste fiskevann, og det settes jevnlig ut ørret i flere vann. 

Fiskekort får du kjøpt hvis du kjører opp til Kløsa eller inn ved Sandbekk. Kløsa er Rakkestads nest 

største innsjø, og kanskje den fineste med sine mange viker og holmer omgitt av halvåpen furuskog. 

 

Linnekleppen: 

Linnekleppen ligger 325 moh. er Østfolds nest høyeste utsiktspunkt og et populært turmål. Her finner 

man Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsyn over store deler av Østfolds 

skoger, samt deler av Sverige. På klare dager kan man se helt til Gaustatoppen. Rakkestad har ellers en 

sentrumsnær tursti, "Stien for alle" som er svært populær 

 



 

 

Tomtenes beskaffenhet 
Rakkestad kommunen skal i 1. omgang selge 5 tomter. Hele boligområdet vil ved full utbygging 

inneholde ca 50 boenheter. 

Tomtene er byggeklare. De fleste tomtene har fjellgrunn. Noen tomter Øst for adkomstveien har jord 

og leiregrunn. Rakkestad kommune har gjennomført geoteknisk vurdering av disse tomtene og kan gi 

nærmere informasjon om grunnforholdene.  

 

Adkomst 
Adkomstvei til tomteområdet via RV 22 til Degernes, inn på Ellestadveien ca 100 m og du er i 

boligfeltet.   

 

Beskrivelse av fellesarealer 
Det er opparbeidet lekeplass for 1. delfelt, Det er planlagt flere lekeplasser etter hvert som boligfeltet 

blir opparbeidet.  

 

Tinglyste rettigheter og forpliktelser 
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som 

følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen 

kan det være tinglyste erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for 

vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kommunen kan gi nærmere 

informasjon. 

 

Servitutter / rettigheter 
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter 

og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers 

bank vil få prioritet etter disse. 

 

Vei / Vann / Avløp / Fiber 
All infrastruktur, vann, overvann- og avløpsledning, el.kabel og fiberkabel er lagt inn på tomtene. 

Vann og avløpsledning er avsluttet i en betongkum med lokk ca 1,0 m inn på hver tomt.  Vannledning 

til hver tomt har stoppekran med spindelforlenger i kummen. 

Fiberkabel kan tilkobles 2 alternative leverandører av bredbånd. 

 

 

Verdi ved skattefastsetting 
Verdien ved skattefastsetting skjer kun ved boliger  

 

Reguleringsforhold 

Reguleringsplan for Harlemåsen Boligområde ble vedtatt i Rakkestad kommunestyre 21.09.2014 

I felt B1, B3, B4, B5, B6 og B7 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 

funksjoner.  I området er maksimal BYA 30 %. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 1.  

Reguleringsplanen med bestemmelser vedlegges kontrakten.  

 

 

Faste, løpende kostnader 
Kun kommunale avgifter etter at boligen står ferdig.  

 

Oppgjør for tomten 

Oppgjøret gjennomføres av Privat Megleren, Rakkestad på oppdrag for Rakkestad kommune.  

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen 

overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest 

to virkedager før avtalt overtagelsesdato.  

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel 

for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. 

 

 



Totale kostnader 
Omkostninger 

Kjøpesum 

Dokumentavgift (2,5% av kjøpesum) 

-------------------------------------------------------- 

(Totalpris inkl. omkostninger) 

 

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til 

prisantydning. 

 

Konsesjon  

Grønt egenerklæringsskjema må signeres og registreres av Rakkestad kommune ved oppgjør.  

 

Overtagelse 
Skjer etter fradelingsforretning er gjennomført. 

 

Fast pris på tomtene /kjøpsbetingelser 
Rakkestad kommune har fastsatt pris på de 5 første tomtene. 

Tomtepriser 

 Nr 1 - kr 850 000 – til venstre ved veikryss 

 Nr 2 - kr 750 000 - 

 Nr 3 -  kr 750 000 

 Nr 4 - kr 750 000 – innerste salgbare tomt langs veien 

 Nr 5 –  kr 850 000 – til høyre ved veikrys 

 Nr 6 –  kr 800 000  

Tomtene blir annonsert i RA.no og FINN.no. 

Tomtesalget er prioritert til privatpersoner i 2021. 

Det er skriftlig påmeldingsfrist på 3 uker. Hvis flere er interessert i samme tomt avgjøres tildeling ved 

loddtrekning.  

FRIST for å melde interesse for de 5 første tomtene er: 1.10.2021 

Byggestart skal skje innen frist på 2 år. Hvis frist for byggestart ikke overholdes kan Rakkestad 

kommune kjøpe tomten tilbake for kontraktssum. 

 

Interesserte tomtekjøpere skal melde sin interesse til: postmottak@rakkestad.kommune.no  

 

Kontaktperson fra Rakkestad kommune:  

Prosjektleder Jon Ådalen – Mobilnr 950 59975 – Epost: jon.adalen@rakkestad.kommune.no  

 

Solgt 'som den er' 
Tomten "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.  

 

Boligen har mangel i følgende tilfelle: 

1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne 

til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom 

man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 

2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten, jfr. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom 

tomten 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 på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 

3) Når tomten er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 

kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. 

 

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og 

vedlegg til denne. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen 

med fagkyndig. Deretter kan interesse meldes skriftlig til Rakkestad kommune. 
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