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Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved
eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige
kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.

Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.

Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riving).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.
Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet

vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og

referansenivået.
Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp

av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en

bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til avvik fra
referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.

Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide
rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene
og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/568854

Egne premisser
Bruk av fuktindikator:
Vær oppmerksom på at ved bruk av fuktindikator på våtrom/bad
er det store usikkerhetsmomenter iht. resultat på apparat.
Problemet med fuktindikator er at man ikke vet hvor eventuell indikasjon
på fukt ligger (hvilket sjikt) og kan følgende ikke fastslå om utslag
på indikator betyr om badet har et fuktproblem eller ikke.
Apparatet (fuktindikator) benyttes derfor som et supplement
til faglig/erfaringsmessig visuelle observasjoner.

Generelt vedrørende våtrom:
For bad og våtrom eldre enn 5 år (normal reklamasjonstid over), og spesielt
hvor det ikke foreligger dokumentasjon på utførelse (om det er utført av
fagpersonell/om det er utført med membran etc. etter dagens krav) er
det alltid en viss risiko. Bad kan være i bra stand/dårlig stand uavhengig
visuelt inntrykk og resultat av målerutstyr. Kun fysisk åpning av konstruksjoner
(blir ikke utført, da dette følgelig resulterer i ødeleggelse av konstruksjoner)
vil gi et sikkert svar på bad/våtroms faktiske tilstand. Vær også oppmerksom på at
selv om bad/våtrom er under 5 år er det ikke nødvendigvis garanti/reklamasjonsrett
(eks. hvis arbeid ikke er utført av firma, eller hvis dette firma er avviklet etc.).
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Nedre Prestavegen 13

Postnr./sted 5108 HORDVIK

Kommune 4601 Bergen Gnr 172 Bnr 76 Fnr  Snr  

Hjemmelshaver Håkon Wilhelmsen

Rekvirent Håkon Wilhelmsen

Befaringsdato 24.06.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Byggmester/Takstmann Kristoffer Bjerk Hansen, Britt-Helén Wilhelmsen og Håkon Wilhelmsen.

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Enebolig 1948 1979
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Dokumentkontroll
EDR (Eiendomsregisteret).
Opplysninger fra tilstedeværende.
 
Vedrørende egenerklæringsskjema:
Egenerklæringsskjema blir utfylt av hjemmelshaver og levert ansvarlig megler.
Skjema vil følge som vedlegg til salgsoppgave, det anbefales evt. interessenter å lese
gjennom skjema før et evt. salg/ kjøp gjennomføres. Det kan være flere relevante/ nyttige
opplysninger i dette skjema som ikke er videre beskrevet i denne rapport.
 

Andre opplysninger
Levetid er bare angitt der det er spesielt relevant. Beregnet
levetid er ut fra del/komponent er ny/nytt og varierer
selvsagt ut fra forhold som vedlikehold og kvalitet.
Om TG: Når det eksempelvis er beskrevet i et punkt følgende:
TG:1
TG:2
Betyr dette at det er tilstand fra 1 til 2 på beskrevne punkter.
Det er ikke slik at eks. hvert vindu/dør blir beskrevet med egen TG.

Mrk.
Under rubrikk " Bygninger på eiendommen" er det kun oppgitt den
bygningen som skal ha fullstendig vurdering av alle bygningsdeler.
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Takstobjektet:
Enebolig over tre plan. Opplyst bygget i 1948, bygget på 1979.
Nordvendt altan på 41,7 m² med utgang fra stue.
Frittliggende garasje på 26,9 m².
 
Tilstandsgrader:
TG:2 er satt på drenering, enkelte vinduer/dører, takvindu, etasjeskillere,
        rom under terreng, bad 1.etg, vaskerom og trapp.
Det oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
Mrk. at ved mindre lokale avvik, kan det være en TG i parentes,
selv om punktet hovedsakelig har en annen TG.
 
Generelt:
Boligens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og
mangler. En må være klar over at boligen opprinnelig er fra 1948 og at bygningsdeler
som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å påpeke at bygningen
anses å være oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt da dette huset ble
bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.
 
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det satt tilstandsgrad 1 og 2 på de fleste bygningsdeler.
Tilstandsgrad 3 sittes kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer
(også sammenbrudd og total funksjonssvikt). Dvs. dersom det blir oppdaget lekkasje etc,
som gjør at noe umiddelbart må gjøres med bygningsdelen før boligen tas i bruk.
 

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av
boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og
definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS
3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr
at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken,
uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig
på www.norsktakst.no.

Enebolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

U.etg. 107 97 27 70 Gang, toalett og vaskerom. Bod og kjellerrom.

 

1.etg. 113 103 103 0 Entré, gang, stue, soverom, bad,
kjøkken og trappegang. 

2.etg. 83 75 75 0 Gang, to soverom, loftstue og bad.

 

Sum 303 275 205 70  

Garasje Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1.etg. 30 27 0 27 En biloppstillingsplass.

 

Sum 30 27 0 27  

Sum alle bygninger 333 302 205 97  

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser. BTA er beregnet.
 
Arealer U.etg:
- Gang: 16,9 m².
- Toalett: 1,8 m².
- Vaskerom: 7,8 m².
- Bod: 10,9 m².
- Kjellerstue: 54,8 m².
 
- Ca. 4,4 m² går vekk i innvendige vegger.
 
Arealer 1.etg:
- Entré: 2,2 m².
- Gang: 17,7 m².
- Stue: 49,4 m².
- Sov: 11,0 m².
- Bad: 5,4 m².
- Kjøkken: 12,7 m².
- Trappegang: 1,9 m².
 
- Ca. 2,8 m² går vekk i innvendige vegger.
 
 
 

Kommentarer til arealberegningen
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Arealer 2.etg:
- Gang: 14,7 m².
- Sov 1: 12,6 m².
- Sov 2: 14,1 m².
- Loftstue: 26,0 m².
- Bad: 6,9 m².
 
- Ca. 1,1 m² går vekk i innvendige vegger.
 
Generelt:
Arealer utenfor boligen er ikke med i arealberegningen.
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet
både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse
i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
 

God og funksjonell planløsning.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av kommunedelplan (65270000).
Planid: 65270000.
Saksnr: 201418880.
Planens navn: BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030.
Type plan: Kommuneplanens arealdel.
Planstatus: Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft: 19.06.2019.

Mer informasjon om reguleringsplan for aktuell eiendom:
www.bergenskart.no/braplan

Annen informasjon:
Grunnkrets: Hordvik.
Valgkrets: Hordvik.
Kirkesogn: Salhus.
 

Kommentarer til planløsningen
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Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Heftelser:
Ved et eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av
grunnboken for eventuelle heftelser på generelt grunnlag.
 
Servitutter:
En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser
grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være
tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles
også foren heftelse på den eiendom den hviler.
 
Servitutter i grunn:
 
1978/21952-1/106
12.10.1978
BESTEMMELSE OM VEG 
Rettighetshaver: KNR: 4601 GNR: 172 BNR: 13
Rettighetshaver: KNR: 4601 GNR: 172 BNR: 15
Rettighetshaver: KNR: 4601 GNR: 172 BNR: 17
 

Tomt / område / miljø
Tomteareal 773 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Tomten til boligen er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med
grøntarealer, div. prydbusker/beplantning og grøntarealer.
 
Parkering:
Parkering til flere biler på eiendommen, derav en i garasje.
 
Områdebeskrivelse:
Sentral og attraktiv beliggenhet i ett etablert boligområde.
Fra boligen er det utsikt over omkringliggende områder.
Området er hovedsaklig bebygd med eneboliger.
 
Ca. 15 min. kjøretur til Åsane og alt av servicetilbud man finner her, som for
eksempel IKEA, Åsane senter, Horisont og treningssenter m.m. Kort vei til dagligvarehandel.
Omtrent 15 minutter med bil til Knarvik med de fleste servicetilbud/fasiliteter.
Ca. 30 minutters kjøring til Bergen Sentrum. Man kan også komme seg til Bergen
på under en time med kollektivtransport.
 

Det er opplyst at eiendommen er tilknyttet privat brønn og privat septik.
Adkomst eiendom via privat stikkvei.
 

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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Sted og dato
Laksevåg, 28.06.2021

  
 Kristoffer Bjerk Hansen www.bjerk-takst.no  
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TilstandsrapportBygg A: Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell.
Videre grunnforhold er ikke kjent.
 
Grunnmur/såle/fundament av i murkonstruksjoner.
 

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Tilfyllte masser og steinsatt inntil grunnmur.
 
Generelt:
I bygninger av denne alder må det påregnes fare for fuktvandring i mur/gulv pga. at det
ikke var vanlig byggeskikk i aktuell tidsperiode å sikre mur/såle på samme metode som
dagens skikk, samt drenering har generelt sett begrenset levetid fra byggedato på mellom
20 til 60 år avhengig av grunnforhold.
 

TG:2 settes pga. alder.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Drenering en levetid på 20-60 år.
 

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.

Ytterveggene er utført i trekonstruksjoner med utvendig trekledning.

Det er foretatt tilfeldige stikktakninger på kledning. Ingen råte observert.
Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå.
Det er ikke mulig å si noe om bakomliggende konstruksjoner uten inngrep.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- trekledning en levetid på 40-60 år.
 

Grunnmur TG 1

Vurdering

Drenering TG 2

Vurdering

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Vurdering

Levetid
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Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer: Isolerglass i trekarmer.
Terrassedør: Dørblad med felt av isolerglass.
Ytterdør u.etg: Teak dørblad med felt av cotswoldglass.
Ytterdør u.etg: Malt dørblad med felt av isolerglass.
Ytterdør 1.etg: Teak dørblad.
Innerdører: Hvite profilerte dørblad og furu fyllingsdører.
- Dør med glassfelt mellom gang-kjellerrom, entré-gang og gang-stue.
- Skyvedør mellom stue-kjøkken.
 
mrk:
- Vinduer generelt fra 1978/1979, foruten på soverom 2.etg. fra 2008/2009,
  gang 1.etg. fra 2014 og på sov og to stuevinduer 1.etg. fra 2020.
- Nyere glass i vindu på ytterdør på vaskerom 2019, dør opplyst ca. 10 år.
- Sprekk i glass i ytterdør kjellerrom.
 
Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på vinduskarmer, ingen skade observert.
Det ble foretatt tilfeldig kontroll av åpne- og lukke mekanismer. Funksjon: OK.
 

TG:1 settes på nyere vinduer, ytterdør vaskerom og innvendige dører.
 

TG:2 settes på vinduer generelt og ytterdør kjellerrom og entré pga. elde/slitasje og overnevnte forhold. 
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Trevinduer en levetid på 20-60 år.
- Tredører en levetid på 20-40 år.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Saltak.
Konstruksjon av taksperrer.
Taksperrer tekket med sutak og takshingel.
Gesimser og vindskier av trekledning.
Koffertloft med tilgang fra loftsluke i gang.
 
mrk:
Noe merker i sutak/undertak.
Opplyst at dette er fra etter påbygg ble oppført, dette var pga. dårlig lufting.
Dette skal ha blitt utbedret i etterkant av dette.
 
Taket ble observert fra bakkenivå og det ble ikke registrert skader på befaringsdagen.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Asfalttakshingel en levetid på 20-30 år.
 

Vinduer og dører

Vurdering

Levetid

Taktekking TG 1

Vurdering

Levetid
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Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Et takvindu på loftstue.
 

TG:2 settes pga. elde/slitasje.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Renner og nedløp i plast.
Beslag/takhetter i aluminium/stål.
 
Det ble ellers ikke observert noen mekaniske skader på befaringsdagen.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Takrenner og nedløp en levetid på 20-30 år.
- Utvendige beslag en levetid på 20-30 år.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Nordvendt altan på 41,7 m² med utgang fra stue.
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
 
Rekkverk av aluminiumsprofiler og glassfelt.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,0 meter.
 
Det er foretatt tilfeldige stikktakninger på treverk, ingen råte observert.
 

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Skorstein i murkonstruksjoner.
Jøtul peisovn med glassfront, opplyst med katalysator (rentbrennende).
Dovre peisinnsats (ikke rentbrennende).
Feieluke i kjellerrom og loftstue.
 
Det refereres til fagkyndig/feier for opplysninger om tilstand vedrørende pipe og ildsted.
 

Overlys, takluker m.m. TG 2

Vurdering

Renner, nedløp og beslag TG 1

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 1

Vurdering

Piper og ildsteder

Vurdering
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Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Etasjeskiller i trebjelkelag.
 
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.
 
Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt iht. byggeår/alder.
- Stedvis knirk i gulv.
 

TG:2 settes pga. ujevnheter og overnevnte forhold.
 

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

Grunnmuren ligger mot tilfyllte masser.
 
mrk:
- Stedvis utforet kjellervegger i u.etg. Dette ansees som risikokonstruksjon.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke
registrert unormale fuktverdier på tilfeldig valgte punkter.
 

TG:2 settes pga. elde drenering og overnevnte forhold.
 

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Areal: 5,4 m².
Opplyst oppgradert 2008.
Keramiske fliser på gulv/vegger og panel i himling.
Innfelte spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning,
vegghengt toalett og dusjkabinett.
Avtrekksventil i himling.
 
Dusjkabinett har bunn og bakvegger. Dusjvann går direkte i sluk.
Dette fører til minimal fuktpåvirkning på gulv/vegger ved dusjing.
 
Sluk og fall er ikke vurdert pga. manglende tilkomst under dusjkabinett.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert unormale fuktverdier i utsatte områder.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
 

TG:2 settes pga. alder.
 

Etasjeskillere TG 2

Vurdering

Rom under terreng TG 2

Vurdering

Bad - 1.etg. TG 2

Vurdering
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I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
- Keramiske fliser en levetid på 10-20 år.
 

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Areal: 6,9 m².
Opplyst oppgradert ca. i 2016.
Våtromsbelegg på gulv, baderomsplater på vegger og takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, toalett og dusjkabinett.
Avtrekksventil i himling.
 
Dusjkabinett har bunn og bakvegger. Dusjvann går direkte i sluk.
Dette fører til minimal fuktpåvirkning på gulv/vegger ved dusjing.
 
Sluk og fall er ikke vurdert pga. manglende tilkomst under dusjkabinett.
 
mrk:
- Vanlig terskel på dør, bør være flat for tilluft.
- Bør fuges mellom baderomsplater og bunnlist.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert unormale fuktverdier i utsatte områder.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
- Våtromsbelegg en levetid på 10-30 år.
- Baderomspanel en levetid på 10-20 år.
 

Levetid

Bad - 2.etg. TG 1

Vurdering

Levetid
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Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Areal: 7,8 m².
Malt betonggulv, malt panel på vegger og i himling.
Inneholder: Utslagsvask, innredning/skap og opplegg for vaskemaskin.
Det er ikke avtrekksventil i rommet.
 
Sluk av plast.
 
mrk:
- Eldre innredning.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert unormale fuktverdier i utsatte områder.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
 

TG:2 settes pga. elde/slitasje.
 

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

Areal: 1,8 m².
Malt betong på gulv, panel på vegger og i himling.
Inneholder: Toalett.
Avtrekksventil i vegg.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert unormale fuktverdier i utsatte områder.
 

Vaskerom TG 2

Vurdering

Toalettrom TG 1

Vurdering
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Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Åpen stue/kjøkkenløsning.
Opplyst oppgradert i 2009.
Laminat på gulv, tapet på vegger og malt panel i himling.
Takhøyt Designa kjøkkeninnredning med profilerte fronter.
Fem overskap med glassfronter.
Inneholder: Laminert benkeplate, unerlimt stål vaskekum,
ventilator og opplegg for oppvaskmaskin.
Keramiske fliser over deler av benkeplaten.
 
Integrerte hvitevarer (Bosch):
- Stekeovn.
- Platetopp.
- Oppvaskmaskin.
- Kjøleskap.
 
Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert fuktverdier i kjøkkenbenken eller på gulv.
Det ble foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på kjøkkeninnredning. Funksjon: Ok.
 

Kjøkken TG 1

Vurdering
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Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

 
Rom U.etg:
- Gang: Malt betong på gulv, panel på vegger og i himling.
 
Rom 1.etg:
- Entré: Flislaminat på gulv, malt strie på vegger og takplater i himling.
- Gang: Parkett på gulv, malt strie på vegger og malt panel i himling.
- Trappegang: Trapp, panel på vegger og i himling.
- Stue: Parkett på gulv, malt strie på vegger og malt panel i himling.
- Sov 1: Parkett på gulv, malt strie på vegger og malt panel i himling.
 
Rom 2.etg:
- Gang: Parkett på gulv, tapet på vegger og takplater i himling.
- Sov 1: Parkett på gulv, tekstiltapet på vegger og takplater i himling.
- Sov 2: Korkvinyl på gulv, brystningspanel og malt strie på vegger, takplater i himling.
- Loftstue: Laminat på gulv, mdf panel på vegger og takplater i himling.
 
Ingen vesentlige skader observert.
 
Generelt:
Normal bruksslitasje på overflater.
Våtrommene og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
S-rom er ikke beskrevet.
 
Vær oppmerksom på at det som regel vil være div. mindre hull i overflater etter bilder/hyller
etc, og noe misfarge/skjolder hvor bilder, hyller/ møblement etc. har vært plassert. På gulv
vil det som regel være div. slitasje, og noe misfarge/ riper etc. hvor møblement har vært plassert.
Dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike mindre "avvik" er å anse som normalt.
 

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
U.etg. - 1.etg. 
Furutrapp med lukkede trinn.
Behandlete overflater i trinn.
 
Mrk:
- Lysåpning rekkverk: 14,5 cm, bør ikke være over 10 cm.
 
1.etg. - 2.etg. 
Furutrapp med lukkede trinn.
Behandlete overflater i trinn.
 
Mrk:
- Lysåpning rekkverk: 14,0 cm, bør ikke være over 10 cm.
- Høyde rekkverk: 89,5 cm, bør ikke være under 90 cm.
 

TG:2 settes pga. overnevnte forhold.
 

Innvendige overflater TG 1

Vurdering

Innvendige trapper TG 2

Vurdering

28.06.2021
Bjerk�Takst�AS

Kristoffer�Bjerk�Hansen
Nedre�Prestavegen�13
5108�HORDVIK
Gnr:�172��Bnr:�76

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�16�av�18



Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

- Vannforsyningsrør av Pex rør (rør i rør) og kobber.
- Sluker av plast.
- Varmtvannsbereder i bod u.etg. Volum: 200 liter. Eldre type.
- Stoppekran og vannpumpe i bod u.etg.
 

Forventet levetid sanitærinstallasjoner:
- Kobberrør: 25-50 år.
- Sluk av plast: 30-50 år.
- Tappeamaturer: 10-25 år.
- Varmtvannbereder: 15-25 år.
- Levetid PEX rør (rør i rør) 50 år.
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.

Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.
 

Sikringskap i trapp 1.etg. - 2.etg.
Inneholder: Automatsikringer og strømmåler.
- Inntakssikring på sov 1 2.etg. (skrusikringer).
- Hovedsikring på 50 ampere (skrusikringer).
 
Kurser: 
20 ampere: 1 stk.
16 ampere: 4 stk.
10 ampere: 9 stk.
 
El.oppvarming:
- Opplyst varmekabler i entré, gang, kjøkken og bad 1.etg. og bad 2.etg.
  (opplyst at varmekabler i entré, gang og kjøkken er varmefolie/Elflex).
 
Dette el.anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport
da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.
 
På generelt grunnlag anbefales kontroll av el. anlegg v/autorisert elektriker.
 

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Opplyst at boligen har:
- Brønn.
- Septiktank.
 

VVS

Vurdering

Levetid

Elektrisk anlegg
Vurdering

Diverse utstyr

Vurdering
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Areal: 26,9 m².
Opplyst bygget i 2008.
Grunnmur i betong. Gulv mot grunn i betong.
Oppført i betongblokk og trekonstruksjoner med utvendig trekledning.
Takkonstruksjon av takstoler tekket med sutak, lekter og betongtakstein.
Renner og nedløp i aluminium.

Garasjen er observert, ikke tilstandsvurdert.
 

Garasje
Vurdering
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