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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/565070

Egne premisser
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at
rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers 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 tilstandsrapporten 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.

Byggesak er ikke kontrollert (iht utførelse grad 1 for tilstandsanalyser blir ikke dokumentasjon/ byggesak fra kommune innhentet, opplysninger baseres på info
fra hjemmelshaver, supplert med opplysninger fra "Infoland"). 

Grunnlag for valg av satte tilstandsgrader settes hovedsakelig ut fra retningslinjer i.h.h "Byggforskserien, Intervaller for vedlikehold og utskifting av
bygningsdeler." supplert med erfaringsmessig observasjoner/ vurderinger av faktisk tilstand. Hvis ikke annet er beskrevet (eks bad oppusset i år xxxx) er alle
komponenter/ bygningsdeler å regne som fra angitt byggeår (oppgitt byggeår på aktuell eiendom), evt med unntak av mindre oppgraderinger, dette regnes i så
fall som normalt/ forventet vedlikehold.

Generelt:
Alle bygningsdeler har begrenset levetid, normalt vedlikehold påregnes derfor alle bygninger med visse intervaller.

Generell informasjon til kunde (er).
Er det behov for oppgradering av tilstandsrapporten ved senere anledning kan underskrevne takstmann kontaktes på nytt da alle utførte oppdrag er lagret i
database. Det vil følgelig bli gitt rabatt pga nevnte forhold. Dette gjelder både for person oppført som oppdragsgiver av rapporten og eventuelle nye eier (e)
som besitter rapporten etter et kjøp/ salg. 

Se kontaktinfo/ tlf og mail på framsiden av denne rapport.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Inndalsveien 51C

Postnr./sted 5063 BERGEN

Kommune 4601 Bergen Gnr 159 Bnr 486 Fnr  Snr  

Hjemmelshaver Inndalsveien 51c AS

Rekvirent Inndalsveien 51c AS

Befaringsdato 26.05.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Gunnar Andersen

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Bolighus med leiligheter 1934 2012

Dokumentkontroll
Opplysninger fra rekvirent, samt EDR (eiendomsregisteret).
 

Vdr egenerklæringsskjema:
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 rapport.
 

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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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:.
TG grader tildeles også ut fra alder (alder/ høy alder ut fra beregnet levetid er et negativt symptom), slik at et eks vindu som er 25 år (har brukt over halve
beregnet levetid) kan ikke få lav TG selv om det ikke har noen direkte skader/ feil.

Generell info vdr bruk av fuktindikator:
Det kan ikke konkluderes om evt fuktighet ligger over/ under membran ved søk på keramiske fliser (Måleinstrument kan ikke fastslå dette, ofte er det utslag på
indikatorer i dusjsone fordi det er fuktighet i underlag under/ mellom fliser i da dette sjiktet i seg selv ikke er tett, det som er avgjørende er om membran under
fliser og lim er tett) Hvis fuktighet ligger i sjikt over membran er det vanligvis ikke problem. På flislagte bad er det alltid (uten unntak) usikkerhet vdr
fuktproblematikk utover klare negative visuelle tegn/ symptomer.

Vdr bruk av fuktmåler for trevirke (pigg/ hammerelektrode):
Grenseverdier for fuktnivå.
Det finnes en rekke anbefalinger for fuktnivå i ulike materialer.
Disse skal sikre at det ikke oppstår fysiske, kjemiske eller biologiske skader.
Men ettersom det ikke finnes noen eksakte verdier, må man basere seg på en kombinasjon av anbefalinger og praktisk erfaring.
Vanskeligheten med å sette grenser kan illustreres med variasjonene i treverk.
Som nevnt, er det mest vanlige fuktmålingsutstyret laget for måling i ytterveden på furu ved 20ºC.
Problemet er at treverk er lite homogent.

Flere målinger i det samme trestykket kan gi tydelige variasjoner, enten man måler på forskjellige steder i overflaten eller innover i dybden.
Når man gjør målinger av et annet treverk enn furu ytterved, for eksempel furu kjerneved eller gran, eller ved en annen temperatur, kan man få feilaktige
avlesninger. Disse avvikene utgjør som regel ikke mer enn noen få prosent, men hvis man opererer med absolutte grenseverdier, kan dette gi systematiske feil
og gi store konsekvenser.

Man bør derfor benytte grenseverdiene for fuktinnhold i materialer som retningslinjer, og ta forbehold om lokale variasjoner og avvik.
I tillegg til kunnskap om disse anbefalte grenseverdiene, er det viktig å vite hvordan de skal brukes.
En enkelt måleverdi er høyst usikker, og kan ikke benyttes til en generell beskrivelse av en konstruksjon. Det må foretas et representativt antall målinger for at
man skal kunne se om de registrerte verdiene gir et godt bilde av situasjonen. Uten dette bør tolkning og videre tiltak ikke gjennomføres.

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

Aktuell eiendom:
Bolighus over 2 plan + u-etg og loft. 
Bygget i 1934, modernisert i 2012.
Felles kjeller i del av u-etg med gang/ trapp, vaskerom og 2 stk boder.
Oppgradert i 2017 med ny taktekking, inkl. renner/ nedløp.
Leilighet i del av u-etg ble innredet i 2014, de øvrige leilighetene ble oppgradert i 2012.
 
U-etg inneholder: 
Felles arealer i del av u-etg inneholder gang/ trapp, vaskerom og 2 stk boder.
Inneholder: Entre, kjøkken, soverom, bad og stue.
Leilighet innredet 2014.
 
1 etg inneholder: 
Inneholder: Yttergang/ trapp, entre/ gang, bad, stue/ kjøkken og 4 stk soverom.
Oppgradert i 2012. 
 
2 etg inneholder: 
Inneholder: Yttergang/ trapp, entre/ gang, bad, stue/ kjøkken og 4 stk soverom. 
Oppgradert i 2012. 
 
Loft inneholder: 
Inneholder: Trapp, stue/ kjøkken, bad/ vaskerom og 2 stk soverom. 
Oppgradert i 2012. 
 
Eiendommen har en sentrumsnær beliggenhet i et veletablert område i Inndalsveien på Minde.
 
Generelt:
Alle bygningsdeler har begrenset levetid, normalt vedlikehold påregnes derfor alle bygninger med visse intervaller.
Se videre bygningsmessig beskrivelse/ tilstandsgrader.
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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.

Bolighus Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

U-etg 70 63 33 30 Entre, kjøkken, soverom, bad og
stue.

Felles kjeller: Gang/ trapp,
vaskerom og 2 stk boder (2 m2 + 2
m2).

 

1 etg 84 76 70 6 Entre/ gang, bad, stue/ kjøkken og
4 stk soverom. Utgang til altan på
6 m2 fra 1 stk soverom.

Yttergang/ trapp.

 

2 etg 84 76 70 6 Entre/ gang, bad, stue/ kjøkken og
4 stk soverom. Utgang til altan på
6 m2 fra 1 stk soverom.

Yttergang/ trapp.

 

Loft 37 35 33 2 Stue/ kjøkken, bad/ vaskerom og 2
stk soverom.  Mrk: Gulvflaten er ca.
50 m2 uavhengig av måleregler.

Trapp.

 

Sum 275 250 206 44  

Sum alle bygninger 275 250 206 44  

Arealer pr rom:
 
U-etg.
Leilighet:

entre 1,50 m2
kjøkken 7,70 m2
soverom 10,00 m2
bad 3,20 m2
stue 10,00 m2

 
Felles kjeller:

gang/ trapp 13,40 m2
vaskerom 11,50 m2
bod 2,40 m2
bod 1,90 m2

 
1 etg.

yttergang/ trapp 6,00 m2
entre/ gang 5,50 m2
bad 2,40 m2
stue/ kjøkken 20,00 m2
soverom 8,70 m2
soverom 11,70 m2
soverom 9,00 m2
soverom 8,50 m2

 
2 etg.

yttergang/ trapp 6,00 m2
entre/ gang 5,50 m2
bad 2,40 m2
stue/ kjøkken 20,00 m2
soverom 8,70 m2
soverom 11,70 m2
soverom 9,00 m2
soverom 8,50 m2

 

Kommentarer til arealberegningen

27.05.2021
Byggmester�Knut�Farestvedt

Knut�Farestvedt
Inndalsveien�51C
5063�BERGEN
Gnr:�159��Bnr:�486

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�5�av�15



Loft.
trapp 1,50 m2
stue/ kjøkken 13,70 m2
bad/ vaskerom 5,50 m2
soverom 5,40 m2
soverom 6,40 m2

 
Areal summert sammen rom for rom vil være noe mindre enn oppgitt totalt areal, dette skyldes differanse bestående av innervegger,
evt piper, sjakter og trapper. I hht måleregler NS 3940 skal innervegger, evt piper, sjakter og trapper regnes med i totalt areal. 
 

BRA og BRA-primær er oppmålt på stedet med laser, BTA er beregnet.

Reguleringsmessige forhold
Aktuell eiendom er regulert til boligformål.
Øvrige reguleringsmessige forhold er ikke kontrollert.
 
Reguleringsbestemmelser, kommuneplaner, arealplaner og annen planinformasjon kan sees på Bergen kommune sine hjemmesider: www.bergen.kommune.no 

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Grunnbok er ikke kontrollert i denne rapport.
Det anbefales på generelt grunnlag å kontrollere grunnbok ved et evt kjøp/ salg.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 383 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Opparbeidet med asfaltert innkjørsel/ parkering, plen og diverse prydbusker.
 
Område:
Eiendommen har en sentral og attraktiv beliggenhet i et veletablert område i Inndalsveien på Minde.
Gangavstand til de fleste servicetilbud som dagligvare butikker, barnehager/ skoler, samt den nye Høgskolen og Haukeland sykehus.
Det er også et mange idrettsanlegg i nærområdet som Haukelandshallen, Nymark anlegget, Brann stadion, Bergenshallen, Gimlehallen og Turnkassen.
Mange fine og varierte turmuligheter like ved med blant annet Leaparken, Tveitevatnet, Solheimsvannet og Ulriken.
Bybane har trase/ stopp i Inndalsveien like ved.
 

Adkomst til eiendom direkte fra offentlig vei.
Tilknyttet offentlig vann/ avløp via private stikkledninger.
 
Parkering:
Parkering for 1 stk bil på tomt.
Ellers gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
 

Sted og dato
Bergen, 27.05.2021

  
 Byggmester Knut Farestvedt  

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Bolighus med leiligheter

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/ grov pukk og på fjell.
Fundamentering kan ikke garanteres (det er ikke foretatt undersøkelser av grunnforhold)
Følgelig blir det ikke satt tilstandsgrad på dette punkt.
 

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Grunnmur av betong/ sparestein.
 
Levetider:
Betongvegg eller murt vegg av blokker:
Intervaller (år)
Kort = 20, Middels = 40, Lang = 60
 

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

Ukjent drenering.
 
Generelt:
På boliger av denne alder må det vanlig påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur, dette fordi datidens byggeskikk
ikke ble utført med tilfredsstillende fuktsikring (knotteplast og drensrør) lik dagens byggeskikk tilsier.
 

Intervaller (år)
Kort = 20, Middels = 40, Lang = 60
 

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.

Reisverk av trekonstruksjoner.
Lektet og kledd med enkelfalset liggende kledning.
Hovedsakelig bra stand på kledning tatt alder i betraktning.
 
- Noe malingslitasje.
 

Trekledning:
Intervaller (år)
Kort = 40, middels = 50, Lang = 60
 

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Grunnmur TG 1

Beskrivelse

Drenering TG 2

Beskrivelse

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Beskrivelse

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.

U-etg:
Vinduer: Isolerglass i trekarmer (fra 2014). 
Innerdører: Formpresset hvite dørblad (fra 2014).
Entredør u-etg: Slett hvitt dørblad i B-30 + 35 DB (brann/ lydkrav) kvalitet (fra 2014).
TG:1
 
Kjeller har eldre originale enkelglass vinduer og ytterdør.
Disse får isolert sett tilstandsgrad som vist under.
TG:2
 
1 etg + 2 etg.
Vinduer: Isolerglass i trekarmer (fra ca. 1980).
Mrk: Noen glass (ikke karm) er skiftet.
Innerdører: Slette hvite dørblad.
Entredør: Slett hvitt dørblad i B-30 + 35 DB (brann/ lydkrav) kvalitet.
Ytterdør: Malt fylling dørblad (fra byggeår).
 
TG:2
Angitt tilstandsgrad er valgt ut fra alder/ beregnet levetid.
 
2 stk vinduer og 2 stk terrassedører fra 2012 (1 og 2 etg).
TG:1
 
Loft.
Vinduer: Velux takvinduer.
Innerdører: Slette hvite dørblad.
Entredør: Slett hvitt dørblad i B-30 kvalitet.
TG:1
 

Vinduer:
Intervaller (år)
Kort = 20, middels = 40, Lang = 50

Tredører og aluminiumsdører:
Intervaller (år)
Kort = 20, middels = 30, Lang = 40
 

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

Valmtak.
Konstruksjon av tresperrer og sutakbord, tekket med lekter og betong takstein.
Renner og nedløp av metall.
Taktekking, inkl renner/ nedløp fra 2017.
 

Betong takstein:
Utskifting.
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 30, Lang = 40

Omlegging.
Intervaller (år)
Kort = 30, middels = 50, Lang = 60
 
Takrenner/ nedløp i metall:
Intervaller (år) 
Kort = 25, middels = 30, Lang = 35
 

Vinduer og dører

Beskrivelse

Levetid

Taktekking TG 1

Beskrivelse

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

2 stk altaner på 6 m2 hver (1 etg og 2 etg) av utkraget bjelkelag, tekket med sink.
Malt rekkverk.
 
- Eldre tekking.
- Slitasje på rekkverk.
 

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

Pipe:
Murt/ pusset tegl pipe.
Feieluke i u-etg og på loft.
 
Pipe kledd med beslag over yttertak.
Pipe (hele boligen) er ikke i bruk, uviss tilstand.
 
Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. 
Varmekabler på alle badene.
 

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

Etasjeskillere av bjelkelag/ trevirke.
 
- Noe skjevheter registrert, normalt iht alder/ byggeår.
 
Levetider:
Etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker:
Intervaller (år)
Kort = 40, middels = 60, Lang = 80
 

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.

Oppusset i 2014. 
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. 
Inneholder: Wc, dusj med glass foldedør, servant med møblement, speil og belysning.
 

Gulv:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 20, Lang = 30

Vegger:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 15, Lang = 20
 

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Piper og ildsteder

Beskrivelse

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Bad - u-etg. TG 1

Beskrivelse

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 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.

Oppusset i 2012.
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. 
Inneholder: Wc, dusj med glass foldedør, servant med møblement, speil og belysning.
Normal brukslitasje.
 

Gulv:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 20, Lang = 30

Vegger:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 15, Lang = 20
 

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.

Oppusset i 2012.
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. 
Inneholder: Wc, dusj med glass foldedør, servant med møblement, speil og belysning.
Normal brukslitasje.
 

Gulv:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 20, Lang = 30

Vegger:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 15, Lang = 20
 

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.

Oppusset i 2012.
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. 
Inneholder: Wc, dusjkabinett, servant med møblement, speil og belysning.
200 L bereder og røropplegg for vaskemaskin.
Normal brukslitasje.
 

Bad - 1 etg. TG 1

Beskrivelse

Levetid

Bad - 2 etg. TG 1

Beskrivelse

Levetid

Bad - vaskerom loft. TG 1

Beskrivelse
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Gulv:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 20, Lang = 30

Vegger:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 15, Lang = 20
 

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.

Betong gulv og murvegger. Elektrisk avtrekkventil.
Inneholder: Røropplegg/ sluk for oppvaskmaskin.
 
- Enkel standard.
- Ikke membran.
 

Levetid

Vaskerom - felles TG 2

Beskrivelse
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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.

U-etg.
Innredning fra 2014.
Slette hvite fronter.
Laminat benkeplate med stål vaskebeslag.
Ventilator.
Røropplegg for oppvaskmaskin.
Komfyr og oppvaskmaskin følger med.
 
Normal brukslitasje.
 
1 etg.
Innredning fra 2012.
Hvite profilerte fronter.
Laminat benkeplate med stål vaskebeslag.
Oppvaskmaskin (følger med).
 
Integrerte hvitevarer:

stekeovn
keramisk platetopp 
ventilator
kjøleskap
fryseskap

 
Normal brukslitasje.
 
2 etg.
Innredning fra 2012.
Hvite profilerte fronter.
Laminat benkeplate med stål vaskebeslag.
Oppvaskmaskin (følger med).
 
Integrerte hvitevarer:

stekeovn
keramisk platetopp 
ventilator
kjøleskap
fryseskap

 
Normal brukslitasje.
 
Loft.
Innredning fra 2012.
Hvite profilerte fronter.
Laminat benkeplate med nedfelt stål vaskebeslag.
 
Integrerte hvitevarer:

stekeovn
keramisk platetopp 
ventilator
oppvaskmaskin
kjøleskap 
fryseskap

 
Normal brukslitasje.
 

Kjøkken TG 1

Beskrivelse
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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.

U-etg.
Kjeller (felles):
Enkel kjeller standard med betong gulv og murvegger.
 
Leilighet:
Overflater oppgradert i 2014.
Gulv: 3 stavs eik parkett (nytt).
Vegger: Malt huntonitt panel.
Himling: Malt platekledning.
Listverk: Malt listverk, karmer og vindusbrett.
 
1 etg.
Overflater oppgradert i 2012.
Gulv: 3 stavs eik parkett og laminat.
Vegger: Malt platekledning.
Himling: Huntonitt hvite takplater.
Listverk: Malt listverk, karmer og vindusbrett.
Normal brukslitasje.
 
2 etg.
Overflater oppgradert i 2012.
Gulv: 3 stavs eik parkett.
Vegger: Malt platekledning.
Himling: Huntonitt hvite takplater.
Listverk: Malt listverk, karmer og vindusbrett.
Normal brukslitasje.
 
Loft.
Overflater oppgradert i 2012.
Gulv: Linoleum belegg og parkett.
Veger: Malt platekledning.
Himling: Malt platekledning, skråhimling.
Listverk: Malt listverk, karmer og vindusbrett.
Normal brukslitasje.
 
Vær oppmerksom på at det som regel vil være diverse hull i overflater etter bilder/ hyller ect, og følgelig misfarve/ skjolder
hvor bilder, hyller/ møblement ect har vært plassert, dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike "skader" er å anse som normalt.
 
Våtrommene er beskrevet i egne rubrikker.
 

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse

27.05.2021
Byggmester�Knut�Farestvedt

Knut�Farestvedt
Inndalsveien�51C
5063�BERGEN
Gnr:�159��Bnr:�486

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�13�av�15



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

Trapp mellom u-etg - 1 etg. Beiset tretrapp.
Normal brukslitasje.
 
- Mangler rekkverk/ håndlist på 1 side (sikkerhetskrav iht dagens forskrifter).
 
TG:1
 
Trapp mellom 1 etg - 2 etg.
Trapp av malt trevirke, linoleum belegg i trinn.
 
- Mangler rekkverk/ håndlist på 1 side (sikkerhetskrav iht dagens forskrifter).
- Brukslitasje.
TG:2
 
Trapp mellom 2 etg - loft.
Trapp av malt trevirke med linoleum belegg i trinn.
 
- Brukslitasje.
- Mangler håndlist på 1 side (sikkerhetskrav iht dagens forskrifter).
TG:2
 

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 plast type rør i rør system.
Avløpsledninger og sluk av plast.
3 stk 200 L beredere plassert i u-etg (for u-etg + 1 etg og 2 etg).
 
VVS anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.
 
Uviss type vannledninger og avløp under og utenfor bolig.
Undersøkelse av slike ledninger må evt utføres av spesialfirma.
 

Forventet levetid sanitærinstallasjoner:
plastrør: 25-50 år
avløpsledning av plast: 50 år
sluk av plast: 30-50 år
tappearmaturer: 10-25 år
vasker, servanter, klosett: 30-50 år
varmtvannbereder: 15-25 år

Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.
 

Innvendige trapper

Beskrivelse

VVS

Beskrivelse

Levetid
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U-etg.
Sikringsskap plassert i trappegang.
Inneholder:

automatsikringer
hovedsikring
21 stk kurser
jordfeilbryter

 
Sikringsskap i entre.
Inneholder: 

automatsikringer
7 stk kurser
hovedsikring

 
2 etg.
Sikringsskap plassert i trappegang.
Inneholder:

automatsikringer
80 amp hovedsikring
40 amp hovedsikring

 
Loft.
Sikringsskap plassert i entre.
Inneholder:

automatsikringer
9 stk kurser
jordfeilbryter

 
Det el-anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.
 

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skiema være en del av salgsoppgaven

s210152

lnndalsveien 51C

Postnummer

Er det dødsbo?

Salg ved fullmakt?

Har du kiennskap til

eiendommen?

Når kjøpte du boligen?

l;;----l Poststed BERGEN

Hvor lenge har du bodd i boligen? 8 år3 mnd

n'la E t'tei

EJa B ttei

lXIta n ruei

s€lger 1 fornavn

Selger 2 fornavn

Firmanavn

Redegjør for hva som er gjort og når

Gunnar

Alf Gunnar Skjerdal

Harduboddiboligensiste12mnd? nJa Etrtei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Fremtind

Selger 1 etternavn

Selger 2 etternavn

Polise/avtalenr. 23014677

Andersen

Andersen

5PøRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

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

lE ruei n.,a

Kommentar

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

ENei nla,kunavfaglært IJa,avfaglærtogufaglært/egeninnsats/dugnad nJa,kunavufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

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

lE Nei []ia

Kommentar

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

n Nei [E Ja, kun av faglært ! Ia, av faglært og ufaglæ*/egeninnsats/dugnad E ]a, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

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

lX ttei Ila

Kommentar

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

El ttei D.ta

Kommentar

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

n ruet D0.ta

Hvis ja, beskrivelse

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

lE Nei nJa

Vitek AS

Kommunen oppdaget lekkasje på vann ledning inn til huset fra kommunalt anlegg. Denne lekkasjen lå ca 30 m
fra huset, like ved kommunal kumme.

Ref. takst fra Knut Farestvedt. Noe skjevheter som er normalt utfra alder/byggeår.

Oppdragsnummer

Adresse



El Nei n Ja

Kommentar

Firmanavn

Redegjør for hva som er gjort og når

Firmanavn

Redegjør for hva som er gjort og når

nrei D0ta

Hvis ja, beskrivelse

ENei mJa

Hvis Ja, når, hva og av hvem

Kommentar

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

E Nei DJa

Kommentar

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

Det ble lagt ny takstein i 2017, da ble også pipen kledd inn i metallkappe

11. Kienner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/takfasade?

D Nei E Ja, kun av faglært ! Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad E Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Komplettbygg Bergen AS

Det ble lagt ny takstein, pipen ble kledd inn i metallkappe og det ble satt opp nye takrenner og nedløp fra disse

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

E Nei D0 Ja, kun av faglært f] Ia, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad ! Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Sartor Elektro AS

De har installeri utvendige kontakter, montert vift i vaskerommet og installert komfyrvarslere.

12,1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Elektroinstallasjon AS fra 2011, Sartor Elektro AS 2014, Sartor Elektro AS 2014.

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

2014, Kontroll av elektrisk installasjon, BKK

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

lE t'tei Eta

Kommentar

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utfores av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på

drenering murerarbeid, tomrerarbeid etcl?

E Nei Era

Kommentar

16, Er det nedgravd olletank på eiendommen?

E Nei EJa

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

E ruei nta

Kommentar

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

El ruei []ta

Kommentar

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

E tlei Bla

Hvis ja, beskrivelse

19,1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

n Nei EJa

Hvis ja, beskrivelse

Hele huset er en utleieeiendom med 4 leiligheter. Derfor har vi aldri bodd i huset (ref. spørsmålet om hvor lenge
vi har bodd i boligen).

Leilighet i underetasjen er ikke omsøkt.



20. Er det foretatt radonmållng?

E ruei nra

Kommentar

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

n Nei [EJa

Hvis .ia, beskrivelse Det er bygget en leilighet i deler av underetasjen.

21,1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

El Nei n la

22. l(jenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

n Nei [EJa

Hvis ja, beskrivelse Leilighet i underetasjen er ikke omsøkt.

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

lE ttel Ela

Kommentar

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

E ttei Eta

Hvis ja, beskrivelse P.t. er alle fire leilighetene utleid, men 4 av leietakerne flytter ut til sommeren (31. juli 2021 eller tidligere).

SPøRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

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

E Nei [Ja

Kommentar

25. l(jenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre 6kte felleskostnader/økt fellesgield?

B Nei Ela

Kommentar

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?

E ltei E.Ja

Kommentar

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

B ttei Eta

Kommentar

Boligselgerforsikring

fl 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. leg er oppmerksom på at

8% av total forsikringskostnad er honorar til Sdderberg & Partners.

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

[!] teg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Tilleggskommentar



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. vllkår 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 åt awale 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 oBså i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig sam§kke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgiørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For 6vrig oppfordrer selger potensielle kiøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Soderberg & Partners og ldfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten bengtes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved ldfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BanklD.

Lfq t r/'t*-*-.t*--*-* CI_,t, D_b,_Lo L t
Selger 1 (Gunnar Andersen):

Selger 2 (Alf

B
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 159/486 
Utlistet 02.06.2021 

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 

260765836 Grunneiendom 0 Ja 382,5 m² Usikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=159&bruksnummer=486&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=159%26bnr=486
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=159%26bnr=486
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=159&bnr=486&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 

560000 30 ÅRSTAD. FINNBERGÅSEN 3 - Endelig vedtatt arealplan 08.04.1921 199938323 100,0 % 

 

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 1 - Nåværende 1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY2 100,0 % 

 

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

65270000 KpAngittHensynSone H570_3 Minde-Nymark 100,0 % 

 

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpFareSone H390_1 Luftkvalitet - rød sone 100,0 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=560000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199938323
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
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Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

64260000 35 ÅRSTAD. GNR 159 BNR 419 MFL., LEAPARKEN, BARNEHAGE 201421730 

17190000 30 ÅRSTAD. GNR 162 BNR 1286, KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN 200209870 

16980000 30 ÅRSTAD. BYBANE I BERGEN, DELSTREKNING 3 - EDVARD GRIEGS VEI - WERGELAND 201014884 

10810000 30 ÅRSTAD. FREDRIK STANGS VEI, MELLOM INNDALSVEIEN OG ST. OLAVS VEI  

9730000 21 ÅRSTAD/FANA/BERGENHUS. KDP LANDÅS 199507335 

20000 30 ÅRSTAD. BERGENSDALENS MIDTRE DEL 199938317 

 

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

159/299 300878799 - Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse 14.05.2021 202030916 

 

Andre opplysninger 
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=64260000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201421730
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=17190000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200209870
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=16980000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201014884
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=10810000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=9730000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=20000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199938317
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202030916
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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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