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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/565751

Egne premisser
Tilstandsrapport for bolig er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra
en vanlig tilstandsrapport blir det i Tilstandsrapport for bolig lagt spesielt vekt
på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved
eierskifte. Tilstandsrapport for bolig erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller
kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et
dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.
Juridisk sett er Tilstandsrapport for bolig ingen garanti mot skjulte feil og mangler,
da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det
ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han blir
feilinformert. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers
opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ihht lov om avhending av fast eiendom.
 
Bruk av fuktindikator:
Vær oppmerksom på at ved bruk av fuktindikator på våtrom/bad
er det store usikkerhetsmomenter i.h.h til 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 ect).

Fellesdeler:
Nb, tilstand på fellesdeler er ikke fullstendig gjennomgått. Tilstandsgrader er satt
på bakrunn av alder, ev. ombyggingsår. For tilstandopplysninger om bygningsmassen
henvises det til borettslaget/sameiets og deres vedlikeholdsrutiner, og evt tilstandsrapporter.
Det anbefales at alle sameier, boliglag og borettslag foretar jevnlig kontroll av bygningsmassen.
 
Datoer i rapporten:
Befaringsdato: Den datoen det ble foretatt befaring av boligen.
Rapportdato: Den datoen hoveddel av rapporten ble skrevet, eller sist rapporten ble generert til pdf-fil.
Underskriftdato: Den datoen rapporten ble levert til rekvirent.

Eiendomsopplysninger
Adresse Hesjaholtveien 22

Postnr./sted 5142 FYLLINGSDALEN

Kommune 4601 Bergen Gnr 22 Bnr 175 Fnr  Snr  

Hjemmelshaver Amin Habib

Rekvirent Amin Habib

Befaringsdato 01.06.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Amin Habib, Byggmester/Takstmann Trond Bertelsen.

Bygninger på eiendommen
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Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Høyblokk 1966

Dokumentkontroll
Opplysninger fra hjemmelshaver(e), boligopplysninger, samt EDR (Eiendomsregisteret).

Vedrørende egenerklæringsskjema:
Egenerklæringskjema 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.

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

Informasjon om borettslaget:
Hesjaholten Borettslag består av til sammen 204 leiligheter fordelt på 3 høyblokker.
Adkomst leiligheter via heis/trappeoppgang (heis går til 10 - 11 etg).
Obs! Heisen går til halve etg, slik at det ikke er trappefri adkomst.
Felles vaskeri og tørkerom i u-etg. Felles vaskeri ble malt i 2017.
Laget har egen vaktmester. Gang/trappevask utføres av renholdsfirma.
Det er ikke tillatt med husdyr i borettslaget.
Styreleder i Brl: Eirik Ståle Jacobsen.
Borettslaget har felles byggforsikring i If Skadeforsikring. Polisenr: SP0000941643.
Borettslaget har forkjøpsrett.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 951 594 407.
Navn/foretaksnavn: Hesjaholten Borettslag.
Organisasjonsform: Borettslag.
Registrert i Enhetsregisteret: 19.02.1995.
Stiftelsesdato: 08.11.1963.
Næringskode(r): 68.201 Borettslag.

Vedlikehold:
I 1990 tok borettslaget full rehabilitering som bla. omfattet vinduer,
fasader, isolering, noe el. anlegg, utomhus anlegg, inngangsparti.
Alle entredørene til leilighetene ble skiftet i 1997.
Det ble foretatt utskiftning av fasadeplater på flere endevegger i 2010/11 og i 2015.
Det ble vedtatt på generalforsamling 25.09.2017 til å inngå avtale
med Balkongentreprenøren om rehabilitering og innglassing av balkonger.
Innglassede balkonger ble oppført i tidsperioden 2018 - 2020. 
 
Takstobjektet:
2 roms andelsleilighet i 5-etg. Ssb-nr: H0502.
Vestvendt innglasset balkong på 22,1 m² med utgang fra stue (inkludert i bruksareal).
Tilhørende en bod i u-etg og to boder i 5-etg.
 
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det satt tilstandsgrad 1 og 2 på de fleste bygningsdeler. Tilstandsgrad 0 er satt i
enkelte tilfeller. Tilstandsgrad 3 settes 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 taes i bruk.

Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

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.

Leilighet Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

5-etg 83 75 52 23 Entre/gang (7,6 m²), bad (2,7 m²),
soverom (11,5 m²), stue (19,8 m²),
kjøkken (7,9 m²).

Kott (0,7 m²), innglasset balkong
(22,1 m²). 

Sum 83 75 52 23  

Sum alle bygninger 83 75 52 23  

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser. BTA er beregnet.
God og funksjonell planløsning.
 
Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 2,7 m² av bruksarealet.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap.
 
Takhøyde:
Takhøyden på bad er 2,24 m og takhøyden i kott er 2,27 m.
Takhøyden i øvrige deler av leiligheten er 2,52 m - 2,55 m.

Eksterne boder.
Leiligheten disponerer en bod i u-etg på 1 m² og to boder i 5-etg på 1,2 m² og 1,8 m² (ikke medregnet i tabell for areal). Bod i u-etg er merket 52.
 
Generelt:
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.

Eiendomsbetegnelse m.m.
Boligselskapets navn Hesjaholten Borettslag Leilighetsnr. A-52 Andel-/aksjenr. 14

Forretningsfører Vestbo. Tlf: 55 30 96 00. www.vestbo.no

Type leilighet Andelsleilighet Antall enheter 204 stk.  

Opprinnelig innskudd 13 200,-  

Pålydende aksje-/andelsbrev 100,-  

Andel fellesgjeld 475 349,-  

Månedlig andel fellesutgifter 4 777,-  

Kommunale avgifter, forsikring, nedbetaling renter/avdrag andel fellesgjeld, kabel-tv/internett
(grunnpakke), dugnad og div drift/vedlikehold av fellesarealer/utv bygningsmasse.

Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Kommentarer til arealberegningen

Inkludert i andel fellesutgifter

04.06.2021
Takstoppdrag�AS
Trond�Bertelsen

Hesjaholtveien�22
5142�FYLLINGSDALEN
Gnr:�22��Bnr:�175��Lnr:�A-52

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�5�av�11



Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av reguleringsplan (11140000). Formål: Bolig.
Planid: 11140000.
Planens navn: FYLLINGSDALEN. GNR 22, BOLIGFELTENE II OG III.
Type plan: Eldre reguleringsplan.
Planstatus: Gjeldende plan.
Vedtak i kraft: 08.10.1962.

Bestemmelser:
- Bebyggelse skal oppføres av mur eller betong med ildfaste etasjeskillere.
- Bygningene skal ha flatt tak eller sadeltak med takvinkel ikke over 35 grader.
 
For øvrige opplysinger vedrørende reguleringsmessige
forhold henvises det til Meglerpakken som bestilles av
meglerforetak i forbindelse med kjøp/salg av eiendommen.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Ikke relevant for borettslagsleiligheter.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 48 470 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Tomtearealet er felles for borettslaget.
Tomten er opparbeidet med div interne veier, lekeplass, ballplass, grøntarealer og div prydbusker/beplantning.
Parkering på fellesområde. Mulighet for elbil lading i Brl.
 
Martrikkel/adresse:
Borettslaget tilhører gårdsnr. 22 og bruksnr. 175 og har følgende adresse:
- Hesjaholtveien 20 - 22 - 30 - 32 - 40 - 42.

Områdebeskrivelse:
Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Fyllingsdalen.
Vestvendt beliggenhet med utsikt over nærområde, Bjørge, Håkonsvern, Grimstad og omkringliggende fjell, samt sjøutsikt.
Området er hovedsakelig bebygd med tilsvarende blokkbebyggelse.

Kort vei til Oasen Senter med de fleste fasiliteter/servicetilbud, samt flere dagligvare butikker i gangavstand.
Fine turmuligheter med bla Løvstakken, Kanadaskogen og Varden mm i området.
Bademuligheter i Bjørndalsvatnet som ligger vest for borettslaget.
Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Framohallen, Varden idrettsanlegg, Fyllingsdalen
idrettshall, Fjellsdalen idrettsplass og Frøya idrettspark i området Fyllingsdalen, samt skoler
som Fjellsdalen Skole, Bjørndalsskogen Skole, Lyshovden Skole, Løvås Skole, Seljedalen Skole,
Varden Skole, Lynghaug Skole, Ortun Skole og Fyllingsdalen Videregående Skole.
Gode Bussforbindelser med kort reisetid til Bergen Sentrum og øvrige bydeler.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann/avløp via private stikkledninger.
Adkomst eiendom direkte fra kommunal vei.

Sted og dato
Bergen, 04.06.2021

  
 Byggmester/Takstmann Trond Bertelsen Takstoppdrag AS  

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Høyblokk

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/fundamenter av betong.
Gulv mot grunn i betong.

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.

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.

Høyblokken er oppført i plasstøpte konstruksjoner som bærevegger/etasjeskillere.

Ytterveggene er utført som isolert bindingsverk.
På innsiden er bindingsverket påmontert gipsplater/sponplater.
På utsiden er bindingsverket kledd med vindtette gipsplater og utlektet.
Ytterkledning av fasadeplater.

Fasadene ble renovert i 1990, men flere av endeveggene er renovert igjen i 2010/2011.
Fasadene utenfor 4-roms leiligheter i B-blokken nr 32 (endevegg) ble rehabilitert i april 2015 - august 2015.
Felles trapperom og felles gangarealer er malt i 2020.
 
Fasadene er Brls ansvar.

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:
-fasadeplater en levetid på 20-40 år.

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 hvite trekarmer. Utv. beslag.
Balkongdør: Hvit tredør med felt av isolerglass. Utv. beslag.
Ytterdør: Finert dørblad i B-30 kvalitet. Kikkhull. 
Innerdører: Formpressete slette dørblad.
 
Vinduene ble skiftet i 1987 - 1992. Balkongdør ble skiftet i 1987.
Ytterdør ble skiftet i 1997. Innerdørene er av eldre årgang.

Det ble foretatt tilfeldig kontroll av åpne- og lukke mekanismer.
Innerdør til bad tar litt i karm og enkelte innerdører har slark i håndtak, ellers ok funksjon.
Badedør har fuktutsvelling i nedre del. Ytterdør har sår på kant og en del slitasje på innside.
Vinduer og dører har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
 
Yttedør, vinduer og balkongdør er Brls ansvar.
 

TG 2 settes pga alder/grad av slitasje.

Fungerer med dagens tilstand.

Grunnmur TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
-vinduer en levetid på 20-60 år.
-dører en levetid på 20-40 år.

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

Flat takkonstruksjon. Tekket med takbelegg.
Taket er ikke besiktiget.

Det er ukjent alder på taktekking.
Taktekking er Brls ansvar.

TG settes ikke pga overnevnte forhold.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- har takbelegg en levetid på 15-35 år.

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

Vestvendt innglasset balkong på 22,1 m² med utgang fra stue (inkludert i bruksareal).
Innglasset balkong er oppført i stålprofiler/betong.
Front er oppført i stålprofiler og glass.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,26 m når skyvedørene er trukket til side. Minimum rekkverkshøyde er 1,20 m.
 
Innglasset balkong ble oppført i 2018/2019 (ferdigstilt i 2019). Arbeidet ble utført av Balkongentreprenøren AS.

Ingen skader observert.

Fungerer med dagens tilstand.

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

Plasstøpt betong.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt i.h.h til byggeår/alder.
Ca 0,5 - 2 cm skjevheter registrert v/kontroll. Skjevheter ble hovedsakelig registrert i stue.

Fungerer med dagens tilstand.

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: 2,7 m².
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt panel m/halogen spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, toalett, dusjgarnityr.
Avtrekksventil i vegg.
 
Badet er modernisert i regi av tidigere eier, ukjent når. Badet er fra før 2008. Dokumentasjon/faktura foreligger ikke.
Ny baderomsinnredning m/servant, nytt speil, nytt toalett, nytt blandebatteri/kran og nye forkrommede kobberrør på bad i mai 2021 (TG 0).

Levetid

Taktekking

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 0

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Etasjeskillere TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad TG 2

Beskrivelse
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Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert
unormale fuktverdier i utsatte områder eller baderomsinnredning.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
Sluk av støpejern, fra byggeår. Det er 2,5 cm fall fra gulv v/dør til sluk. Det er lite fall internt rundt sluk.
Det er synlig membran i sluk. Rust ble observert i sluk.
 
Opprinnelig støpejernsluk, her kan det oppstå utettheter over tid i overgang
sluk/betonggulv. Her vil det være ett fremtidig vedlikeholdsbehov ved at
man regelmessig må kontrollere at det holder tett i overgang mellom sluk
og betonggulv og samtidig sørge for at sluken er ren slik at vann ikke stiger
til over sluk. Når bad/våtrom moderniseres bør støpejernsluk skiftes.
 
Mrk.
Bom registrert i enkelte gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom i gulvfliser.
 

TG 2 settes pga alder og overnevnte forhold.

Fungerer med dagens tilstand, men tilstand bør sjekkes jevnlig.
Badets alder tilsier at det bør vurderes å montere lukket smalt dusjkabinett etter hvert.
Da vil badegulv og vegger få minimal fuktpåvirkning v/dusjing.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Keramiske fliser en levetid på 10-20 år.

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.

Areal: 7,9 m². Kjøkkeninnredning har vært skiftet, ukjent når. Kjøkkeninnredning er fra før 2008.
Laminat på gulv, malt strie på vegger, malt betong i himling.
IKEA kjøkkeninnredning med slette fronter. To glassfronter. 
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator (Electrolux), opplegg for oppvaskmaskin.
Marmorfliser over benkeplate.

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. Noen hengsler er delvis løsnet (bør ordnes).
 
Mrk.
Benkeplate har fuktutsvelling på underside flere steder, spesielt v/vask.
 
Kjøkkeninnredning har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
 

TG 2 settes på benkeplate pga grad av slitasje.
TG 1 settes på øvrige deler av kjøkkenet.

Fungerer med dagens tilstand, ev. foreta oppgradering/utskiftning av benkeplate.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Kjøkken

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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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.

Gulv: Laminat.
Vegger: Malt strie, dekortapet.
Himling: Malt betong.
 
Oppgraderinger:
- Nye laminatgulv i mai 2021 (TG 0).
- Nye gulvlister i mai 2021 (TG 0).
- Hele leiligheten er malt i mai 2021.
- Ny tapet på soverom i 2021.
 
Annet:
- Innebygd g arderobeskap i entre/gang (eldre skap).
- Hyller i kott.

Ingen vesentlige skader observert.

Generelt.
Moderne/tidsriktige overflater.
Liten bruksslitasje på overflater.
Våtrom og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
 
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.

Fungerer med dagens tilstand.

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 kobber.
Avløpsrør av støpejernsrør. Plastrør under servant og vask.
Sluk av støpejern på bad, fra byggeår.
Varmtvannsbereder i entre/gang (skap) Volum: 116 liter. Produksjonsår: 2001. Produsent: Oso Hotwater.
Varmtvannsbereder i kjøkkenskap. Volum: 30 liter. Eldre modell. Produsent: Høiax.
 
Annet:
Det er brannslange i skap v/varmtvannsbereder.

Brls vann- og avløpsrør er av eldre årgang.
 

TG 2 settes pga alder.

På generelt grunnlag anbefales kontroll av VVS-installasjoner v/rørlegger.

Forventet levetid sanitærinstalasjoner:
-Kobberrør: 25-50 år.
-Avløpsledning av støpejern: 25-60 år.
-Sluk av støpejern: 25-75 år.
-Tappeamaturer: 10-25 år.
-Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
-Varmtvannbereder: 15-30 år.
Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

VVS TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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Sikringsskap i fellesarealer. 
Inneholder: Automatsikringer, automatsikring (jordfeilautomat, 1 stk), strømmåler m/fjernavlesning, jordfeilbryter.
Hovedsikring på 32 ampere. 

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 2 stk.
15 ampere. 1 stk.
 
Ny strømmåler i september 2017.
Det er variabel alder/kvalitet på el.anlegg. Noen brytere/stikkontakter er av eldre årgang.
Ny stikkontakt/kurs i innglasset balkong i 2019 i regi av Brl. Arbeidet ble utført av Sætersdal Elektro AS.
 
Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights i himling på bad.
Ellers er det opplegg for vanlig belysning i øvrige rom. Nye lamper i mai 2021 (TG 0).

El. oppvarming:
Varmekabler på bad.
 
Ventilasjon:
Felles mekanisk ventilasjonsanlegg med avtrekk fra bad og kjøkkenvegg. Ventilatorrør på kjøkken går ut igjennom yttervegg.  
Ellers er det naturlig ventilasjon med spalteventiler i tre vinduer og to ventiler i yttervegger. Det mangler utvendig deksel på ventil i stue.

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.

Radonmåling er ikke utført.
Radonmåling er ikke relevant etter som leiligheten ligger i 5-etg.

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Radon
Beskrivelse
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Oppdragsnummer 7210102

Adresse Hesjaholtveien 22

Postnummer 5142 Poststed FYLLINGSDALEN

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2008 Hvor lenge har du bodd i boligen? 13 år1 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Polise/avtalenr.

Selger 1 fornavn Amin Selger 1 etternavn Habib

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Firmanavn Unik

Redegjør for hva som er gjort og når Byttet toalett skol 31.05.2021

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Kommentar

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kommentar

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Kommentar

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Kommentar

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Kommentar

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X

X

X
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  PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 22/175 
Utlistet 01.06.2021 

Om rapporten 
Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er 
sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet: 

• gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid 

• reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og ‘på bunnen’ 

• reguleringsplaner under arbeid 
 
I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndlegginger og restriksjoner eksisterer 
blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen. 

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område 
for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer 
under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser. 

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister. 

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte 
saksinnsynsløsning. 

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta 
direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer. 

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn 
er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og 
eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets 
innsynsløsning  Se eiendom. 

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten 
har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er 
registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av 
teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen. 

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

258933674 Grunneiendom 0 Ja 48008,2 m² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=22&bruksnummer=175&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=22%26bnr=175
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=22%26bnr=175
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=22&bnr=175&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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Dekningsgrad 

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner 
som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 

Reguleringsplaner på grunnen 
PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 

11140000 30 FYLLINGSDALEN. GNR 22, 
BOLIGFELTENE II OG III 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

25.02.1963  79,5 % 

11140006 31 FYLLINGSDALEN. GNR 22 BNR 175 
OG 530, BOLIGFELT II OG III, 
HESJAHOLTEN BORETTSLAG 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

08.04.2005 200604810 20,5 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

11140006 790 -  Annet fellesareal 12,5 % 

11140006 110 -  Boliger 6,4 % 

11140006 420 -  Turvei 1,6 % 

11140006 342 -  Bussholdeplass < 0,1 % (0,7 m²) 

 

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet 
og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer . 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 2 - Framtidig 1001 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y 86,1 % 

65270000 1 - Nåværende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G 13,4 % 

65270000 1 - Nåværende 5100 - LNF LNF LNF 0,5 % 

 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140006
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200604810
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
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Hensynssoner Angitt hensyn - friluftsliv i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H530_3 Byfjellsgrense - vest 0,5 % 

 

Hensynssoner Angitt hensyn - naturmiljø i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H560_132 Naturmiljø - viltområde < 0,1 % (0,8 m²) 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 5,2 % 

 

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 0,3 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

17100001 31 FYLLINGSDALEN. GNR 22 BNR 6, 39, GJEDDEVATN 201217643 

17100000 30 FYLLINGSDALEN. GNR 22 BNR 5, 6, 39, 113 OG 826, GJEDDEVATN, BADEPLASS OG TURVEG 200210870 

 

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen 
Eiendom Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr 

22/360 13925801-1 Tilbygg Garasjeuthus anneks til bolig Meldingssak registrer tiltak 23.07.2012 201212755 

 

Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, 
motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens 
bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen 
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for 
tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. 

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=17100001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201217643
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=17100000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200210870
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201212755
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Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for 

eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i 

datagrunnlaget. 

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke 

tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt 

med seksjon for arealinformasjon ved  Plan- og bygningsetaten. 

 
Plannivåene 

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til 

ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de 

mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen 

ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som 

er viktige å forvalte på bestemte måter.  

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens 

overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale 

og regionale retningslinjene for arealpolitikken.  

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og 

bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av 

planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen 

bystyre onsdag 19.juni 2019. 

Les mer her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001 

 
Kommunedelplan 

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer 

detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med 

tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, 

behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.  

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og 

bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.  
 

Reguleringsplan 

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens 

begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. 

Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan 

inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i 

rekkefølge.  

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til 

kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En 

reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av 

arealer. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001
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Basiskart
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Dato: 01.06.2021

±
Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 22/175/0/0
Adresse: Hesjaholtveien 22

Eiendomsgrense
Bygning
Byggemeldt bygning
Gangveg og sti

Traktorveg
Byggemeldt anlegg
Høydelinjer

B InnmåltTre

B BBB Allé
â â â â â â Hekk
Ù Flaggstang
C Portstolpe

!( EL belysningspunkt
d EL Nettstasjon
8 Ledning kum
! Mast

d Skap
7 Fastmerker

Markert eiendom

1:1000Målestokk v/A4: 



Basiskart
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Dato: 01.06.2021

1:2000Målestokk v/A4: 
Adresse: Hesjaholtveien 22, 5142 FYLLINGSDALEN m.fl.
Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 22/175/0/0

Kartet er produsert i en målestokk som ikke viser viktige detaljer. Ordren vil innen få arbeidsdager bli oppdatert med et mer detaljert kart.

±
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Vedtekter Hesjaholten Borettslag  
 
 
Hesjaholten Borettslag Org.nr.951 594 407 
 
tilknyttet  
Vestlandske Boligbyggelag 
 
vedtatt på konstituerende generalforsamling den 08/ 11-1963, sist endret den  
20. september 2005 og 29.04.2009. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 

Hesjaholten Borettslag er et samvirkeforetak som ha r til formål å gi 
andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eien dom (borett) og å drive 
virksomhet som står i sammenheng med denne.  

 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknyt ningsforhold 
(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har for retningskontor i Bergen 

kommune. 
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Vestlandske Boligbyg gelag som er 

forretningsfører.  
 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene er pålydende kroner 100,-.  Andelseier  har ikke personlig ansvar 

for lagets forpliktelser. 
 
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysi ske personer (enkeltpersoner)  
    kan være andelseiere i borettslaget.  Ingen fys iske personer kan eie mer enn   
    en andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en k ommune til sammen eie inntil        

ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med  borettslagslovens § 4-2   
(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å  skaffe boliger og som 
blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune el ler kommune, stiftelse 
som har til formål å skaffe boliger og som er oppre ttet av staten, en 
fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse e ller andre som har 
inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune el ler kommune om å skaffe 
boliger til vanskeligstilte.   

 
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av b orettslagets vedtekter og     
    husordensregler.   
 
(5) Anskaffer andelseier eller den/de som bor i lei ligheten bil, må det søkes  
    borettslaget om fast merket parkeringsplass.   
 
2-2 Sameie i andel   
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen k an bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det reg nes som bruksoverlating hvis 

en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andels eier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel,  men erververen må godkjennes 

av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig ove rfor borettslaget. 
 
(2) Parkeringsplass følger ikke andelen.  Har erver veren bil, må det søkes 

borettslaget om fast merket parkeringsplass.   
 
(3) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er s aklig grunn til det og skal 

nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
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(4) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om 

dette komme fram til erververen senest 20 dager ett er at søknaden om 
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fa ll skal godkjenning 
regnes som gitt. 

  
(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen fø r godkjenning er gitt eller 

det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(6) Borettslaget kan besiktige boligen før godkjenn ing gies.  Ved besiktigelsen 

skal alle nøkler tilhørende boligen fremvises av an delseieren for 
borettslaget, jmf disse vedtekters punkt 5-1 (2)   

 
(7) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarli g med en eller flere nye 

erververe for betaling av felleskostnader til ny an delseier er godkjent, 
eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelsei er har rett til å erverve 
andelen.  

 
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-l Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i b orettslaget og dernest  
    de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjø psrett.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når an delen overdras til  
    ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp-     
    eller nedstigende linje, til fosterbarn som fak tisk står i samme  
    stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste  
    årene har hørt til samme husstand som den tidli gere eieren.  
    Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende  når andelen overføres på  
    skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller  når et husstandsmedlem  
    overtar andelen etter bestemmelsene i husstands fellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får   

anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og p å deres vegne gjøre 
retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jmf 
borettslagslovens § 4-15 første ledd. 

 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra     
borettslaget mottok melding om at andelen har skift et eier, med opplysning 
om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager d ersom borettslaget har 
mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet 
har kommet fram til laget minst femten dager, men i kke mer enn tre måneder, 
før meldingen om at andelen har skiftet eier.  

 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står 

flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennite t, går den med lengst 
ansiennitet i boligbyggelaget foran.  

 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget 

hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få ov erta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny 

andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er  vanlig lest på stedet, på 

boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettsla get eller på annen egnet 
måte.  

 
 

4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i b orettslaget og rett til å 

nytte fellesarealer til det de er beregnet eller va nlig brukt til, og til 
annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 
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(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet  enn boligformål uten styrets 
samtykke. 

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom o g annet areal med tilbørlig 
aktsomhet.  Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for and re andelseiere. 

 
(4) Borettslaget har fellsmåling av strøm med kolle ktivt strømkjøp.  Hver 

leilighet er utstyr med minusmåler og den enkelte a ndelseier betaler selv 
strømforbruk etter avlesning på boligens måler. 

 
(5) En andelseier kan med styrets godkjenning gjenn omføre tiltak på eiendommen 

som er nødvendig på grunn av funksjonshemming hos e n bruker av boligen.  
Godkjenning kan ikkje nektes uten saklig grunn. 

 
(6) Styret fastsetter vanlige ordensregler for eien dommen.  Det er ikke tillatt 

å holde husdyr i Borettslaget. Forbudet gjelder ikk e politihund i aktiv 
tjeneste eller førehund. 

 
4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til 

andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overla te bruken av hele boligen 

dersom:  
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle ell er slektning i rett 

opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av an delseieren eller 
ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de si ste to årene. 
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for 
opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende gr unner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ekte felle eller slektning 

i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbar n av andelseieren 
eller ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens 
§ 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre led d. 

  
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhol d gir saklig grunn til det. 
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne b litt andelseier.  
 
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om go dkjenning av bruker innen en 
måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som 
godkjent.  
 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate  bruken av deler av den til 

andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseiere ns plikter overfor 

borettslaget. 
 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og a ndre rom og annet areal som 

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikehol de slikt som vinduer og 
dører med dertil innvendige lister og karmer, rør, sikringsskap fra og med 
første hovedsikring tilhørende boligen, ledninger m ed tilbehør, panelovner,  
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett , varmtvanns-bereder og 
vask, apparater og innvendige flater.  Våtrom må br ukes og vedlikeholdes 
slik at lekkasjer unngås.  Andelseier har også ansv ar for renhold og 
overflatebehandling av altantak, utvendig trelistve rk i overgang mellom vegg 
og altantak, innvendig og overflate altanbrystning samt renhold av altan-
rekkverk.  Borettslaget besørger maling til utvendi g overflatebehandlig av 
altantak, utvendig trelistverk i overgang mellom ve gg og altantak samt til 
innvendig og overflate altanbrystning.  Altangulv m å ikke tildekkes med 
belegg som hindrer lufting. 
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(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasj oner og utskifting av slikt 
som rør, vannlås og sluk, sikringsskap fra og med f ørste hovedsikring 
tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, panelov ner, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, va rmtvannsbereder og 
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, 
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

 
(3) Andelseieren skal holde boligen fri for insekte r og skadedyr. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilf eldig skade, herunder 
skade påført ved innbrudd.  

 
(4) Andelseier har ansvar for 3 nøkler til egen inn gangsdør, 2 nøkler til post-

kasse, 1 nøkkel til sikringsskap i gangen, 1 nøkkel  til bossluke i gangen 
samt nøkler til boder tilhørende leiligheten.  Nye nøkler påkostes av 
andelseier og utlevers av borettslaget. Om beboer i nstallerer ekstra lås til 
egen inngangsdør, skal ekstranøkkel til denne omgåe nde leveres borettslaget 
for nødvendig adkomst til leiligheten jmf disse ved tekters punkt 5-1 (10). 

 
(5) Hver bolig i borettslaget er utstyrt med husbra nnslange fastmontert under 

oppvaskebenk på kjøkken med åpnings-/lukkekran tilk oblet boligens 
tilførselsesrør for vann.  Denne husbrannslange og tilkobling kan ikke 
demonteres og er borettslagets eiendom.  Må husbran nslange demonteres og 
remonteres i forbindelse med utbedring av kjøkkenbe nk, må borettslaget 
varsles for tilsyn.  Det er montert røykvarsler i l eilighetens innvendig 
entregang.  Andelseier skal føre tilsyn og test av denne ved jevne 
mellomrom.  Andelseier skal skifte batteri i røykva rsler en gang i året.  
Borettslaget leverer batteri.  Røykvarsler kan ikke  demonteres og er 
borettslagets eiendom.  Må røykvarsler demonteres o g remonteres i 
forbindelse med utbedring av takflate, må borettsla get varsles for tilsyn.             

 
(6) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking o g rensing av innvendig 

kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets 
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense al tansluk og utvendig 
overvannsrør på egen altan.  

 
(7) Andelseier kan ikke endre på bærende konstruksj oner i leiligheten. 
 
(8) Oppdager andelseieren skade i boligen som Boret tslaget er ansvarlig for å 

utbedre, plikter andelseieren straks å sende meldin g til Borettslaget.  
 
(9) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve ers tatning for tap som følger av 

at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf bo rettslagslovens §§ 5-13 
og 5-15. 

   
(10) Borettslaget har adgang til å foreta den inspe ksjon som trengs til kontroll      
     med at vedlikeholdsplikten er oppfylt. 
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen  for øvrig i forsvarlig stand 

så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade  på bolig eller inventar 
som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skade n følger av mislighold 
fra en annen andelseier.  

 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går 

gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til 
å føre nye slike installasjoner gjennom boligen der som det ikke er til 
vesentlig ulempe for andelseieren.  

 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også u tskifting av vinduer, 

herunder nødvendig utskifting av termoruter, vedlik ehold og utskifting av 
ytterdør, altandør og boddører med låsmekanisme til hørende boligen som følge 
av slitasje, reparasjon eller utskifting av tak, bj elkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er  bygd inn i bærende 
konstruksjoner med unntak av varmekabler.  Herunder  unntatt egenmontert 
sikkerhetslås av andelseier.  

 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at  borettslaget kan utføre sin 

vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon el ler utskifting. Ettersyn 
og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det  ikke er til unødig 
ulempe for andelseieren eller annen bruker av bolig en. 
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(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som føl ge av at borettslaget ikke 

oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-1 8.  
 

6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor bor ettslaget utgjør 
mislighold. Som mislighold regnes blant annet mangl ende betaling av 
felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig  bruk eller overlating av 
bruk og brudd på husordensregler.  
 

6-2 Pålegg om salg 
    Hvis en andelseier til tross for advarsel vesen tlig misligholder sine  
    plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å  selge andelen, jf   
    borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og  
    opplyse om at vesentlig mislighold gir laget re tt til å kreve andelen  
    solgt.  
 
6-3 Fravikelse 

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fa re for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andel seierens eller brukerens 
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eie ndommenes øvrige 
andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravike lse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  

 
 
7. Felleskostnader og  pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales  hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene  

med en måneds skriftlig varsel. 
  
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved fo rfall, svarer andelseieren 

den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente ett er lov av 17. desember 
1976 nr 100.  

 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 

For krav på dekning av felleskostnader og andre kra v fra lagsforholdet har 
laget panterett i andelen foran alle andre heftelse r.  Pantekravet er 
begrenset til en sum som svarer til to ganger folke trygdens grunnbeløp på 
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.  

 
 

8.  Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av  en styreleder, 4 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medle mmene er to år. Varamedlemmer 

velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varam edlem kan gjenvelges. 
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen.  Gen eralforsamlingen velger 

styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestled er blant sine medlemmer.  
 
(4) Vestlandske Boligbyggelag har rett til å oppnev ne ett styremedlem med    
    varamedlem.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov , vedtekter og 

generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avg jørelser som ikke i loven 
eller vedtektene er lagt til andre organer.  

 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte  så ofte som det trengs. Et 

styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at s tyret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Pr otokollen skal underskrives 

av de frammøtte styremedlemmene.  
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(4) Styret administrerer avtale om felleskjøp av st røm. 
 
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av  alle styremedlemmene er til 

stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av  de avgitte stemmene. 
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslag et. De som stemmer for et 
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre  minst en tredjedel av 
alle styremedlemmene.  

 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har  gitt samtykke med minst to 

tredjedels flertall, fatte vedtak om:   
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av be byggelsen eller 

tomten som etter forholdene i laget går ut over van lig forvaltning og 
vedlikehold,  

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler t il boliger som  
tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettsl agslovens § 3-2  
andre ledd,  

3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
3. å ta opp lån som skal sikres med pant med priori tet foran  

innskuddene,  
4. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over  

vanlig forvaltning,  
5. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning,  når tiltaket fører  

med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent 
av de årlige felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  

Styreleder og ett styremedlemmer i fellesskap repre senterer laget utad og 
tegner dets navn. 
   

8-5 Revisor 
    Borettslagets revisor skal være den som til enh ver tid er oppnevnte  
    til revisor av Vestlandske Boligbyggelag. 
  
 
9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
    Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styr et finner det nødvendig, 

eller når revisor eller minst to andelseiere som ti l sammen har minst en 
tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgi r hvilke saker de ønsker 
behandlet.  

 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret  varsle andelseierne om dato 

for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av  styret med et varsel som 

skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstra ordinær generalforsamling 
kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på 
minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skr iftlig melding til 
boligbyggelaget.  

 
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandle s være bestemt angitt. Skal 

et forslag som etter borettslagsloven eller vedtekt ene må vedtas med minst 
to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinn holdet være angitt i 
innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behand let på ordinær 
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når st yret har mottatt krav om 
det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).  

 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalfors amling  
    - Godkjenning av årsberetning fra styret  
    - Godkjenning av årsregnskap  
    - Valg av styreleder for to år, fire styremedle mmer for 2 år (to     
      styremedlemmer er på valg hvert år) og tre va ramedlemmer for 1 år. 
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    - Valg av tre delegater med tre varadelegater t il Vestbos generalforsamling 
    - Fastsetting av godtgjørelse til styret  
    - Andre saker som er nevnt i innkallingen 
9-5 Møteledelse og protokoll 

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre general- 
forsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen  skal sørge for at det 
føres protokoll fra generalforsamlingen.  

 
9-6 Stemmerett og fullmakt 

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlinge n. Hver andelseier kan 
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ing en kan være fullmektig 
for mer enn en andelseier. For en andel med flere e iere kan det bare avgis 
en stemme.  

 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtekten e kan ikke general-                 

forsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i 
innkallingen.  

 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven el ler vedtektene her fattes          

alle beslutninger av generalforsamlingen med mer en n halvparten av de 
avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen p å forhånd fastsette at 
den som får flest stemmer skal regnes som valgt. 
 

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
 
 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlinge n eller avgjørelsen av noe 

spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en  framtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse. 

 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som f ullmektig delta i en 

avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg  selv eller nærstående 
eller om ansvar for seg selv eller nærstående i for hold til laget. Det samme 
gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter 
borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  

 
10-2 Taushetsplikt  

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et bor ettslag har plikt til å 
bevare taushet overfor uvedkommende om det de i for bindelse med 
virksomheten i laget får vite om noens personlige f orhold. Dette gjelder 
ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taus het.  

 
10-3 Mindretallsvern 

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe 
beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig 
fordel til skade for andre andelseiere eller laget.   

  
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettsloven e 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare be sluttes av 

generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra 

boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:  
- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslage t 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendring er 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder  reglene i lov om 
borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbygg elag av samme dato.  
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HUSORDENSREGLER 
FOR 

   HESJAHOLTEN BORETTSLAG 

 

 

 
 

Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og 

fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel i 

borettslaget.  

 

Andelseieren er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av 

husstanden og andre som gies adgang til boligen. 

 

I henhold til bestemmelsene i lagets vedtekter fastsettes 

husordensreglene av styret. 

 

Sist revidert 15.april 2019 

 

 

 



 

 

1. Generell informasjon. 
Dette er husordensregler for Hesjaholten BRL.   

Sist revidert 25.03.2019.                                               

 

Styret har postkasse i A-blokken nr.20 med mail 

hesjaholten.bl@hesjaholten.no.   

Styrekontoret er i B-blokken nr.30 inngang gavl. 

 

Vaktmesteren har kontor og postkasse i  

kjelleren i B-blokken nr.30 med arbeidstid  

kl.07.00 - kl.15.00 mandag – fredag.                  

Mobil 944 09 000 

 

Laget har borettslagssekretær og kan kontaktes på mobil 971 17 268 for praktisk informasjon 

om laget og andre spørsmål. 

Byggtekniske meldinger om feil eller mangler skal sendes skriftlig enten til styret eller til 

vaktmesteren.  Klager på brudd på husordensregler og annet sendes direkte til styret. 

Som andelseier har du stemmerett på lagets årlige generalforsamling som avholdes innen 

utgangen av juni måned. Her velges styret for borettslaget. Viktige saker som angår hele 

borettslaget avgjøres her. 

 

Lagets forretningsfører er Vestbo, Strandgaten 196, Postboks 1947, 5817 Bergen med  

telefon 55 30 96 00. 

 

Pensjonistklubben har postkasse i A-blokken nr.22 og holder sine møter i velferdslokalet i   

C-blokken nr 40.  Dette lokalet kan du leie til konfirmasjoner, dåp og runde dager o.s.v ved å 

henvende deg til borettslagssekretæren. 

 

2. Boligen og boområdet 
Banking, boring, høy musikk og annen støy som 

sjenerer dine naboer, er ikke tillatt i tidsrommet 

kl.20.00 og kl.08.00 på hverdager, etter 

kl.18.00 på lørdager, samt hele søndager og alle 

bevegelige helligdager. Skal du holde selskap 

må du varsle dine naboer over, under og ved 

siden av. Det skal være ro i borettslaget mellom 

kl.23.00 og kl.08.00.  

Ved vestibyledørene er det ringeapparat til din 

leilighet som er tidsstyrt til perioden  

kl.22.00 - kl.08.00.   

Vestibyledørene er automatisk tidslåst i samme periode.  

Din egen husnøkkel passer til inngangsdøren.  

 

 

3. Dyrehold 
I henhold til lagets generalforsamling er det ikke 

tillatt å ha husdyr i borettslaget. Dette forbudet 

gjelder ikke politihund i aktiv tjeneste eller 

førerhund.  

 

mailto:hesjaholten.bl@hesjaholten.no


Lufting av hunder på borettslagets område er ikke tillatt. 

4. Boss 

Husholdningsavfall må pakkes/emballeres forsvarlig 

før det kastes i bossjakten. Luken til bossjakten skal 

alltid være låst. Glass, metall og papir kastes i egne 

containere som er plassert på området. Ved større 

mengder boss som treverk/tepper o.l. må beboere selv 

sørge for bort kjøring.  Det blir utplassert boss-

container på området til fri benyttelse for alle beboerne 

en gang i året. 

Husk å lese instruksen på bossjaktluken. 

 

 

5. Renhold 
Det er innleiet byrå for vask av ganger og 

trapper, samt fellesarealer for øvrig. Vask 

utføres hver torsdag/fredag innen kl 16:00. 

Husk at private matter foran egen 

inngangsdør fjernes fra fellesgang før 

vaskedagen kl 08:00. 

NB! Den enkelte er ansvarlig for å rengjøre 

fellesarealene etter seg om man forårsaker 

tilsøling. 

 

6. Vaskerier og tørkeplasser 
Det er fellesvaskeri i hver blokk.  Du kan føre 

deg opp på ledig vasketid på oppslagstavle som 

henger i vaskeriene. Etter bruk skal tørketromler 

tømmes for lo og vaskemaskinene tørkes av. 

Det er ikke tillatt å bruke vaskeriene i tiden 

mellom kl.21.00 – kl.08.00, og etter kl.18.00 på 

lørdager. På søndager og bevegelige helligdager 

skal ikke vaskeriet være i bruk.   

Se for øvrig egne oppslag om ordensregler og 

bruk av maskiner i vaskeriene. 

 

7. Bad, wc og ledninger 
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i 

ledningene ikke fryser.  

Det må ikke kastes uvedkommende ting i 

klosettet, og det må bare brukes toalettpapir. 

Ved oppussing av baderomsgulv må sluken til 

avløpet skiftes og membran fornyes av autoriserte 

fagfolk. 

 

8. Lufting og ventilasjon 

Ventilasjonsventiler fra kjøkken og bad trekker ut innendørs luft mens ventiler i yttervegger 

gir ny luft inn i leilighetene.  Det anbefales å holde alle dører innad i leilighetene periodisk 

åpne slik at hele leiligheten får tilført frisk luft. Ventiler i selv vinduet bør alltid stå åpne.  



Dette vil forebygge fuktskader på innvendige vinduskarmer samt gi bedre luftkvalitet for alle 

beboere.  

Det er ikke tillatt å montere motoriserte avtrekksvifter på borettslagets ventilasjonsanlegg. 

 

9. Parkering 
Har du bil, vennligst ta kontakt med styret eller 

vaktmesteren for tildeling av fast merket 

parkeringsplass. Mottar du besøk skal eventuelle 

biler henvises til gjesteparkering. Det er ikke 

tillatt å parkere foran inngangene eller på 

nummererte parkeringsplasser uten spesiell 

tillatelse. Det er ikke tillatt med dobbeltparkering. 

 

NB! Feilparkerte biler blir borttauet uten 

varsel for eiers regning og risiko.  

 

Borettslaget har garasjeplass for mopeder og motorsykler.  Ta kontakt med styret for tildeling 

av plass.  Antall plasser er begrenset. 

Garasjelaget har venteliste for tildeling av garasje.  Garasjelaget har postkasse i nr 40. 

 

10. TV, Radio og Bredbånd 
Telenor er vår kabeloperatør for TV og bredbånds signaler på Hesjaholten.  Ved bestilling av 

ekstra TV kanaler, økt brebåndshastighet eller feil på anlegget ring Telenor tlf:915 09 000.  

Telenor har kun ansvaret for spredenettet.  Feil på personlig utstyr som TV / PC m.m. samt 

løse antenneledninger, er beboers ansvar.   

 

Det er også mulig å bestille I.P telefoni fra Telenor på telefon 915 09 000. 

 



11. Sykler/barnevogner 
Barnevogner kan plasseres under trappen i vestibylen eller foran egen inngangsdør. 

Det er ikke lov å plassere gjenstander i trappeoppgangene. Trappeløpene skal være fri for 

sykler, etc. Sykkelbod må benyttes.  Borettslaget har sykkelbod ved hver oppgang og din 

egen husnøkkel passer til låsen her. 

 

12. Altaner/ Grilling 
Det er ikke tillatt å banke eller riste tepper og tøy på altanene eller ut av vinduene. Oppheng 

av tøy slik at det henger utenfor altankanten, eller i høyden over altankanten, må ikke 

forekomme. 

 

Det er ikke tillatt å borre eller utføre fasadeendringer på utvendig altan aluminiumsbrystning, 

stålsøyler eller på brannvegg mellom leilighetene. 

    

Rømningsdør mellom altanene må ikke blokkeres med gjenstander som hindrer ferdsel.  

     

Det er ikke tillatt å ta seg inn på naboaltanen.  

 

Grilling er kun tillatt ved bruk av elektrisk grill.   

 

13. Heisene 
Ta kontakt med vaktmesteren dersom det oppstår problemer med heisene. Alarmknappen er 

direkte tilkoblet Rieber Schindler Heis sin 24 timers alarmsentral. Står du fast i heisen trykker 

du på alarmknappen (5-8 sek), og 2-veis kommunikasjon oppnås. Forklar klart og tydelig i 

hvilken heis du står og alarmstasjonen vil formidle personell som får deg ut av heisen. 

 

14. Meldinger og henvendelser 
Meldinger fra borettslagets styre eller VESTBO 

til andelseierne ved rundskriv eller oppslag, skal 

gjelde på samme vis som husordensreglene. 

Henvendelser til styret i borettslaget vedrørende 

husordensreglene skal skje skriftlig. Se punkt 1. 

 

 

 

15. Plikter og 

ansvar 
Det vises forøvrig til vedtektene som inneholder bestemmelser 

om plikter og ansvar, og det vises særlig til bestemmelser om 

innbetaling av felleskostnader og indre vedlikehold av 

boligen. Bruksoverlating (fremleie) må ikke skje uten 

samtykke/godkjenning fra styret i borettslaget. 

Ved byggtekniske endringer av kjøkken og våtrom må dette 

meldes til styret i forkant. 

 

16. Serviceavtaler og tjenester  
 

Innlåsning: 

Laget har innlåsningsavtale med Nokas hele døgnet på nummer 815 00 820.  

Gebyr for innlåsing betales av andelseieren direkte til Nokas.  



Vaktmesteren kan kontaktes for innlåsing mandag t.o.m. fredag i ordinær arbeidstid. 

 

Vaktservice: Vi har avtale med vaktselskapet Nokas om tilsyn på lagets eiendom og 

parkeringsplasser. Ved uregelmessigheter, støy fra leiligheter eller fellesareal, kan du kontakte 

Nokas 24 timer i døgnet. Henvendelser behandles konfidensielt, og medfører ikke ekstra 

kostnader for deg som beboer. Nokas 815 00 820. 

 

Skadedyr: 

Laget har fullserviceavtale med Anticimex om bekjempelse av skadedyr. Om du får skadedyr 

i leiligheten din, ta kontakt med Anticimex på mobil 414 14 128 i ordinær kontortid. 

Tjenesten medfører ingen ekstra kostnad for deg som beboer. 

 

Nøkler: 

Hesjaholten Borettslag har egen låsplan med serienummer på nøkler. Ta skriftlig kontakt med 

styret eller vaktmesteren om du trenger ekstra nøkkel. Ekstra nøkkel bekostes av Deg som 

beboer.. 

17. Flagging 

Borettslaget har flaggstang. Det blir flagget på alle offisielle flaggdager.  

Dersom du ønsker at laget skal flagge for deg eller din familie på spesielle merkedager ta 

kontakt med vaktmester i arbeidstiden eller flaggansvarlig i borettslaget.  

Denne servicen er gratis. 

15.april 2019 

Styret i Hesjaholten Borettslag 


