
Matrikkel: Gnr 61: Bnr 89 A1-TAKST AS

Kommune: 4624 BJØRNAFJORDEN KOMMUNE Jenny Linds vei 16, 5146 FYLLINGSDALEN

Adresse: Hjellevegen 52, 5211 OS Telefon: 5516 5016

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Hjellevegen 52, 5211 OS
Gnr 61: Bnr 89

4624 BJØRNAFJORDEN KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Nils Sæther Mathisen

Telefon: 411 92 187

E-post: nils@a1-takst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
A1-TAKST AS

Jenny Linds vei 16, 5146 FYLLINGSDALEN

Telefon: 5516 5016

Organisasjonsnr: 993 296 635

Dato befaring: 30.09.2021
Utskriftsdato: 02.10.2021
Oppdragsnr: 23089

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Denne rapporten bør ikke benyttes for boligsalg til forbruker etter 1. januar 2022. Den tilfredsstiller ikke de nye reglene i Avhendingslova og forskriften til den. Bare
tilstandsrapporter som tilfredsstiller de nye kravene, er gyldige mellom selger og kjøper. Dersom du tror at boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at du
innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.
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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/98d14fa9-6286-4151-a617-efbe845ea5e9

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT 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.
Tilstandsrapport bolig 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 regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
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.
- 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 spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. 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 den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

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.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a 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 forventet 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.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er
oppfylt. Det er ikke sjekket opplysninger fra tinglysingsregisteret, byggesak, ferdigattest, ol.
Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er innredet/utstyrt.

Ved eventuell avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht.
Lov om avhending av fast eiendom, "Avhendingslova" av 3 juli 1992, nr. 93.

Rapporten omtaler bygninger utover hovedbolig kun i generelle vendinger, disse bygninger vurderes ikke utover det
verdimessige.
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand

Enebolig med sokkelleilighet på eiet tomt i 3 etasjer.
Bygningen er opplyst oppført i 2004.

FORUTSETNINGER
Eier har rekvirert Tilstandsrapport på boligen.
Eier har påvist og gitt opplysninger om eiendommen under befaringen.

REFERANSENIVÅ - SVIKT (BYGGEFEIL)
Bygningen er oppført i 2004.
Bygningen skal være oppført i henhold til byggeforskrifter av 1997, byggeskikk og fagmessig utførelse i 2004 (referansenivået for
bygningen).

EGENSKAPER
Boligen har moderne egenskaper fra byggeperioden.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON TILSTANDSVURDERING
Bygningen er i stor grad i sin opprinnelige utførelse fra byggeår.
Det er malt noen vegger og gulv i stue og kjøkken i hovedboligen er skiftet de siste årene.
Boligene har normal slitasje på overflater og innredninger utfra alder og bruk.

For øvrig henvises det til rapportens enkeltpunkter.

FYLLINGSDALEN, 02.10.2021

Nils Sæther Mathisen
Takstmann/Byggmester

Telefon: 5516 5016
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Vidar N Valsberg-Walløe

Takstmann: Nils Sæther Mathisen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 30.09.2021.
 - Nils Sæther Mathisen.  Takstmann/Byggmester.  Tlf. 411 92 187
 - Vidar Walløe.  Eier.

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet: Eiendommen ligger i ett veletablert boligfelt på Hjelle, rett ovenfor Os sentrum.
Eiendommen er solrik og har flott utsikt utover Bjørnefjorden, Os og til Tysnes og Austevoll.

Fra boligen er det gangavstand til barnehage og ny skole.
Det er ca. fem minutters kjøretur til Os sentrum, med ungdomsskole, butikker, forskjellige kaianlegg for
båt, strender i Haugsnesfjøro og Mobergsvika, serverings-, service- og kulturtilbud.
Det er ca.10 minutters kjøretur til Amfi kjøpesenter og Kuventræ med idrettsanlegg og badeland.

Golfbanen på Lyssand og turmuligheter på f. eks Borgafjellet ligger i umiddelbar nærhet.

Bebyggelsen: Bebyggelsen består av enebolig med sokkelleilighet som er oppført med fundamenter av betong på
antatt faste masser, yttervegger av pusset betong og bindingsverk som er kledd med panel,
etasjeskillere av trebjelkelag, halvvalmet tak av trekonstruksjoner som er tekket med takpanner av
betongstein.

Standard: Stor enebolig med sokkellelilighet.
Hovedboligen holder normal standard og har en praktisk planløsning.

Stuen er stor og åpen med fine utsiktsforhold, god plass til salong og spisegruppe, samt utgang til en
stor altan i tre.
Kjøkkenet har innredning med god skapplass fra Sigdal Kjøkken, glatte kirsebærfinerte fronter,
laminerte benkeplater med kantlist av kirsebærtre, fliser over kjøkkenbenk og ventilator.
Hovedboligen har to baderom, ett i hver etasje.
Badene er helfliset med varmekabler i gulv. Badet i hovedetasjen er innredet med veggfestet toalett,
dusj i dusjkabinett, veggfestet skap og søyleservant.
Badet i loftsetasjen er innredet med veggfestet toalett, dusj i badekar og innredning med servant.

Hovedboligen går over to etasjer og består av hall/trapperom på 14,5 m², stue på 42,5 m², kjøkken på
16,5 m², bad på 3 m², vaskerom på 4,5 m² og bod på 2,5 m² i hovedetasjen.
I loftsetasjen er det trapperom/gang med gulvareal på 10 m², 3 soverom med gulvareal på 9 m², 12 m²
og 16,5 m², bad med gulvareal på 9 m² og kott med gulvareal på 2,5 m².
I sokkeletasjen er det en leilighet som består av entré på 4,5 m², gang på 9 m², stue/kjøkken på 31 m²,
2 soverom på 7 m² og 10 m², bad/vaskerom på 7,5 m², teknisk rom/bod på 4 m², og sportsbod med
utvendig adkomst på m².

Overflater i boligen er fliser og laminat på gulvene, på veggene er det malte plater og tapet, i
himlingene er det ferdig behandlede plater og malte plater.

Boligen har godt med lagringsplass i kott bak knevegger i loftsetasjen og i øvrige boder.

Om tomten: Eiet tomt som er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass.
Inngangspartiene er opparbeidet med pressbetong.
Hagen er opparbeidet med forstøtningsmurer av betong og bed.

Parkering på biloppstillingsplass.

Konsesjonsplikt: Eiendommen er unntatt konsesjonsplikten.

Regulering: I hht. Kommuneplanen er eiendommen avsatt til boligformål.

Adkomstvei: Privat til offentlig vei.

Tilknytning vann: Privat stikkledning tilknyttet offentlig vann.

Tilknytning avløp: Privat stikkledning tilknyttet offentlig avløpssystem.
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Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 4624 BJØRNAFJORDEN Gnr: 61 Bnr: 89

Eiet/festet: Eiet

Areal: 579 m² Arealkilde: Eiendomsverdi.no

Hjemmelshaver: Vidar N Valsberg-Walløe

Adresse: Hjellevegen 52, 5211 OS

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egne observasjoner 30.09.2021

Situasjonskart 29.09.2021 Kart fra Bjørnafjorden kommune sine kartdata
på internett er lagt til grunn for vurderinger.

Tidligere tilstandsrapport Dato:september 2018
29.09.2021

Fremvist for takstmannen.

Eiendomsverdi.no 29.09.2021 Dok.kilde lagt inn fra www.eiendomsverdi.no

Eier 30.09.2021 Eier har påvist og gitt generelle opplysninger om
eiendommen.

Bygninger på eiendommen

Enebolig m. sokkelleilighet

Bygningsdata

Byggeår: 2004  Kilde: Eiendomsverdi.no

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Underetasje 100 84 75 9 Areal er oppmålt på stedet med laser.
BTA er beregnet.

Hovedetasje 100 88 84 4 Areal er oppmålt på stedet med laser.
BTA er beregnet.

Loftsetasje 73 65 62 3 Areal er oppmålt på stedet med laser.
BTA er beregnet.

Sum bygning: 273 237 221 16

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Underetasje Entré, gang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad/
vaskerom

Teknisk rom/Bod, sportsbod

Hovedetasje Entré/trapperom, stue, kjøkken, bad, vaskerom Bod

Loftsetasje Trapperom/gang, 3 soverom, bad Kott
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Konstruksjoner

Enebolig m. sokkelleilighet

Grunn og fundamenter - Enebolig m. sokkelleilighet

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelse: Fundamenter av betong på antatt faste masser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen svikt utover normal slitasje ble registrert under befaringen.

Gulv på grunn

Beskrivelse: Støpt gulv som er kledd inn i underetasjen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble gjort undersøkelser med fuktindikator, og det ble ikke registrert fukt i gulv under
befaringen.

Det kan være skjulte svikt i konstruksjonene som er kledd inn som ikke er avdekket, da
konstruksjoenen ikke er åpnet under befaringen.

Grunnmur - Enebolig m. sokkelleilighet

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Vegger mot grunn av betong som er foret ut og kledd inn.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er gjort undersøkelser med fuktindikator og fuktmåler, og det ble ikke registrert fukt i
vegger mot grunn under befaringen.

Det kan være skjulte svikt i kontruksjonene som er kledd inn som ikke er avdekket, da
konstruskjoner ikke er åpnet under befaringen.

Drenering - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Drenering

Beskrivelse: Fuktsikring mellom tilliggende terreng og grunnmur.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Drenering etter oppføringstidens byggemetode.

Platonplaten er ikke tett i overkant der denne observeres og bør tettes.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig m. sokkelleilighet

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.
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Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger er oppført i betong og bindingsverk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert symptomer på svekkelser utover normal elde og slitasje under
befaring.

Det kan være skjulte svikt i konstruksjonene som ikke er avdekket da konstruksjonene er
ikke åpnet under befaringen.

Utvendige overflater

Beskrivelse: Utvendige overflater består av betong og liggende panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater har normal slitasje utfra alder.
Det er skiftet noe kledningsbord og deler av vindskier de senere årene.

Kledningen ble sist malt i 2017.

Vinduer og dører - Enebolig m. sokkelleilighet

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger 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

Beskrivelse: Vinduer med isolerglass fra byggeperioden i trekarmer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduene har normal bruksslitasje utifra alder, med noe behov for vedlikehold utvendig på
enkelte vinduer.

Glasset i ett vindu i stuen i hovedetasjen blir skiftet høsten 2021.

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Malte ytterdører i trekarmer.
Terrassedører med isolerglass fra byggeperioden.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen svikt registrert under befaring.

Dørene har normal bruksslitasje utfra alder, med noe merker og begynnende flass i
malingen på ytterdør i underetasjen.

Innvendige dører

Beskrivelse: Innvendige malte formpressede dører og fyllingsdører av furu.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

De innvendige dørene har normal bruksslitasje med stedvis enkelte mindre merker.

Takkonstruksjon - Enebolig m. sokkelleilighet

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Halvvalmet tak oppført i trekonstruksjoner med undertak av sutaksplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjon virker å være i bra stand.

Det er ikke registrert symptomer på svikt utover normal elde og slitasje under befaring.
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Taktekking - Enebolig m. sokkelleilighet

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Taket er tekket med betongstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå.
Taktekkingen har normal slitasje utfra alder.

Lekter er ikke kontrollert.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Trapper og ramper

Beskrivelse: Innvendige malte trapper av tre med trappeneser av tepper.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert symptomer på svikt under befaring.

Trappen har normal bruksslitasje.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Stor altan i tre på 38 m², med utgang fra stuen i hovedetasjen.
Altan i tre på 4 m², med utgang fra stue i loftsetasjen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Altanene virker å være i god stand, med normalt vedlikehold.

Det ble registrert at deler av rekkverk på altanene er skiftet de senere årene og malt sist
sommeren 2021.

Piper og ildsteder - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Pusset elementpipe med pipebeslag over tak.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert svikt under befaring.

Etasjeskillere - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Bygningen har etasjeskillere i tre.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert svikt utover normal elde og slitasje utfra alder under befaringen.

Enkelte skjevheter kan forekomme.



Matrikkel: Gnr 61: Bnr 89 A1-TAKST AS

Kommune: 4624 BJØRNAFJORDEN KOMMUNE Jenny Linds vei 16, 5146 FYLLINGSDALEN

Adresse: Hjellevegen 52, 5211 OS Telefon: 5516 5016

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 30.09.2021 Side: 10 av 14

Bad - Enebolig m. sokkelleilighet

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. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - Underetasje / Bad/vaskerom

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har alminnelig bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
gulvet under befaring.

Det er ikke vurdert fall på gulvet under befaringen.

Overflater på innvendige vegger - Underetasje / Bad/vaskerom

Beskrivelse: Overflater på innvendige vegger har fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige overflater har normal bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
veggene under befaring.

Innredning og garnityr for våtrom - Underetasje / Bad/vaskerom

Beskrivelse: Sanitærinstallasjonene består av toalett, dusj i dusjkabinett, innredning med servant og opplegg
til vaskemaskin.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærinstallasjonene har normal bruksslitasje utfra alder, med noe merker etter
fuktpåvirkning i bunn av fronter på innredningen.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje / Bad/vaskerom

Beskrivelse: Sluk av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluket virker å være i god stand.

Det ble ikke observert at membran ligger under klemring i sluk under befaringen, det ligger
flislim over kanten mellom klemring og overside sluk som forhindrer tilkomsten.

Sluket er ikke inspisert skikkelig, bare via bilde tatt fra under kant på kabinett under
befaring, da det ikke var tilkomst til dette.
Sluket ligger under dusjkabinett.

Overflater på innvendige gulv - Hovedetasje / Bad

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har alminnelig bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
gulvet under befaring.
Det er ikke vurdert fall på gulvet under befaringen.

Overflater på innvendige vegger - Hovedetasje / Bad

Beskrivelse: Overflater på innvendige vegger har fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige overflater har normal bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
veggene under befaring.
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Innredning og garnityr for våtrom - Hovedetasje / Bad

Beskrivelse: Sanitærinstallasjonene består av veggfestet toalett, dusj i dusjkabinett, veggfestet skap og
søyleservant.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærinstallasjonene har normal bruksslitasje utfra alder.

Dusjkabinettet ble skiftet i 2017,dette blir vurdert til TG. 1.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Hovedetasje / Bad

Beskrivelse: Sluk av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under befaringen.

Overflater på innvendige gulv - Loftsetasje / Bad

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har liten bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
gulvet under befaring.
Det er ikke vurdert fall på gulvet under befaringen.

Overflater på innvendige vegger - Loftsetasje / Bad

Beskrivelse: Overflater på innvendige vegger har fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige overflater har liten bruksslitasje utfra alder.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
veggene under befaring.

Innredning og garnityr for våtrom - Loftsetasje / Bad

Beskrivelse: Sanitærinstallasjonene består av veggfestet toalett, dusj i badekar og innredning med servant.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærinstallajonene har normal bruksslitasje utfra alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Loftsetasje / Bad

Beskrivelse: Sluk av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under befaringen.

Vaskerom - Enebolig m. sokkelleilighet

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.

Overflater på innvendige gulv - Hovedetasje / Vaskerom

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har alminnelig bruksslitasje.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
gulvet under befaring.
Det er ikke vurdert fall på gulvet under befaringen.
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Innredning og garnityr for våtrom - Hovedetasje / Vaskerom

Beskrivelse: Rommet er innredet med skyllekar i stål, og opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Installasjonene har normal bruksslitasje utfra alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Hovedetasje / Vaskerom

Beskrivelse: Sluk av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under befaringen.

Kjøkken - Enebolig m. sokkelleilighet

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning - Underetasje / Stue/kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med god skapplass, glatte hvitlaminerte fronter, laminerte benkeplater, fliser
over kjøkkenbenk, utslagsvask og ventilator.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredningen har normal bruksslitasje med noe merker og sår i bla. benkeplaten
ved komfyr.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert fuktverdier i
kjøkkenbenken, eller på gulv ved utslagsvask og oppvaskmaskin under befaringen.

Kjøkkeninnredning - Hovedetasje / Kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning fra Sigdal Kjøkken med god skapplass, glatte kirsebærfinerte fronter,
laminerte benkeplater med kantlist av kirsebærtre, fliser over kjøkkenbenk, benkebeslag og
ventilator.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredningen har normal bruksslitasje med noe merker og mindre sår i overflater.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert fuktverdier i
kjøkkenbenken, eller på gulv ved utslagsvask og oppvaskmaskin under befaring.

Innvendige overflater - Enebolig m. sokkelleilighet

Her medtas kun de 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.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser og laminat.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har alminnelig bruksslitasje med stedvis noe merker, riss, og mindre sår.

Overflatene i stue og kjøkken i hovedetasjen ble skiftet sommeren 2020.
Disse overflatene blir vurdert til TG. 1.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Overflater på innvendige vegger har malte plater og tapet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige overflater på vegger har normal bruksslitasje utfra alder med stedvis noe
merker og mindre sår.

Overflater på flere vegger i hovedboligen er malt den senere tiden.
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Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Overflater i himlingene har ferdig behandlede plater og malte plater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater i himlingene har normal bruksslitasje utifra alder.

Overflater på innvendige gulv - Underetasje / Teknisk rom/Bod

Beskrivelse: Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på gulv har alminnelig bruksslitasje.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i
gulvet under befaring.

Det er ikke vurdert fall på gulvet under befaringen.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Vannrør av plast i "rør-i-rør system" og avløp i plast.
Varmtvannsbereder på 200 liter står i vaskerom i hovedetasjen.
Varmtvannsbereder på 120 liter står i teknisk rom/bod i sokkelleiligheten.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert lekkasjer under befaring.

Det rørtekniske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever
spesialkompetanse.

Varme, generelt

Beskrivelse: Elektrisk oppvarming.

Varmepumpe i stuen i hovedboligen.
Varmekabler i gulv i de fleste rommene i sokkelleiligheten, og i entré, baderommene og
vaskerommet i hovedboligen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen svikt registrert under befaring.

Varmeanlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesialkompetanse.

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hovedboligen.

Mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken, forøvrig naturlig ventilasjon i sokkelleiligheten.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen svikt registrert under befaring.

Ventilasjonsanlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesialkompetanse.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje / Teknisk rom/Bod

Beskrivelse: Sluk av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under befaringen.
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Elektriske anlegg - Enebolig m. sokkelleilighet

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: El. anlegget har sikringsskap med automatsikringer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det el. anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesialkompetanse.

Belysningsutstyr

Beskrivelse: Downlights i entré, stue og kjøkken i hovedetasjen, og i gang, ett soverom og baderommet i
loftsetasjen innvendig.
Utvendig er det downlights i inngangspartiet til hovedboligen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det el. anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesialkompetanse.

Diverse utstyr - Enebolig m. sokkelleilighet

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

Sentralstøvsuger

Beskrivelse: Sentralstøvsuger i hovedboligen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Annet - Enebolig m. sokkelleilighet

Annet

Beskrivelse: Tilknyttet kabeltv og bredbånd gjennom fiberkabel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:



Adresse Hjellevegen 52
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Andels- 
/leilighetsnr.  / 
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Bnr. 89

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 21718165

Bolignr. H0101

Merkenr. A2021-1316740

Dato 24.09.2021

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Vidar Walløe

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

http://www.energimerking.no/
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Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2015 Hvor lenge har du bodd i boligen? 6 år6 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Sparebank 1 Polise/avtalenr.

Selger 1 fornavn Vidar N Selger 1 etternavn Valsberg‐walløe

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?

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?

Hvis ja, beskrivelse Muren på nedsiden, men har støpt en støttemur.

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?
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Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Noe fukt på høyre og venstre side av balkong.

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?

Redegjør for hva som er gjort og når Har byttet noen terrasse bord selv. Terrasse gulv er dårlig.

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)?

Firmanavn BGO elektroservice.

Redegjør for hva som er gjort og når 2020 installert el bil lader.

Nei Ja

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Hvis ja, beskrivelse Samsvarserklæring.

Nei Ja

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

Hvis Ja, når, hva og av hvem Varmepumpe service , Engelsen fra Os.

Nei Ja

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

Kommentar BGO.

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?

Hvis ja, beskrivelse Godkjent utleieleilighet.

Nei Ja

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Hvis ja, beskrivelse Den er godkjent.

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?
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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 frem til
og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen
til dette er at for eiendommer som er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt
(budaksept) innen 31.12.21 er jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller
eiendommen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22. 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 som legges til grunn. Det
vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22.

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).

Kommentar

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?

Nei Ja

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

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?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
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Basiskart
Gnr/Bnr: 61/89

Målestokk: 1:1000

27.09.2021Dato:

Bygning

Eigedomsgrense  målt       (sikker)

Eigedomsgrense  kartmålt (usikker)

Gardsnr./Bruksnr./Fnr123/45/6

Adresse: Hjellevegen 52

Kartet er produsert frå kommunen 
sine beste digitale kartdatabasar 
for området. 
Kartet kan innehalde feil, manglar 
eller avvik i forhold til krava i 
oppgitt kartstandard. 

Godkjent byggemelding kartmålt (usikker)

Godkjent byggemelding

Kart- og oppmåling



 
   

 

 

PLANSTATUS – Eigedomsopplysningar til meklar 

Eigedom (Gnr/Bnr/Fnr/Snr): 61/89 

Adresse: Hjellevegen 52, 5211 OS 

 

 

For eigedomen eller delar av eigedomen gjeld følgjande planar/planvedtak: 

KOMMUNEPLAN 

Arealbruken for eigedomen er fastsett til: Bustad 

 

 

 

MINDRE ENDRINGAR som vedkjem eigedomen 

☒Oppdatert i plankart / Ikkje aktuelt 

☐Ikkje oppdatert i plankart (Tilleggsdokumentasjon lagt ved) 

 

PÅGÅANDE PLANAR Er eigedomen del i eit pågåande planarbeid eller er det starta planarbeid 
innan 100 m som vedkjem eigedomen? 

☐JA 

☒NEI  

Kommentar / Anna:  

 

KOMMUNEDELPLAN 

☐JA 

☒NEI 

Eigedomen er avsett til:   

REGULERINGSPLAN 

☒ Eigedomen er regulert til :  Bustad 

☐ Eigedomen er ikkje regulert 
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OS KOMMUNE
TEKNI SK ETAT
A. 504.23/AB
Jnr.01028/88
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i REGULERINGSF0RESEGNER FOR HJELLE, GNR. 61, BNR. 1 OG 3
i J

I
, I

'-' Desse reguleringsf0resegnene gjeld for omr~det vist med regu-
Ieringsgrense p~ plankart datert 01.06.89, sist rev. 13.06.90.

Omr~det er regulert til f0Igjande f0rem~l:

Byggeomr~de - bustader
Pbl. § 25.1

Offentleg trafikkomr~de - k0yreveg, gang- og sykkelveg i

Pbl. § 25.3 I

Fareomr~de - h0gspentline
Pbl. § 25.5

,
'-'"

. / .
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§ 1. BYGGEOMRADE

1.0 Generelt

1.01 Omr~da Bl - B4 er sett av til frittliggjande bustader
med tilh0yrande anlegg.

1.02 F0r delomr~da blir bygd ut skal utbyggingsplan i
M 1:1000 for det enkelte delomr~det vere godkjent, jfr.
§ 28-2 i Plan- og bygningslova. Utbyggingsplan skal vise
tomtegrenser og arealbruk, m.a. byggegrenser, leike-
areal og anna fellesareal, trafokioskar, vegar og parke-
ringsareal. Tur10yper mot Borgafjellet skal haldast
opne.

1.03 Ved behandling av utbyggingsplanane skal det leggjast
vekt p~ ivaretaking av lemstova og milj0et omkring p~
gnr. 61, bnr. 1.

1.04 Bygningsr~det kan krevje at det blir lagt tram godkjent
tomtedelingsplan f0r nye tomter blir oppretta p~ tidle-

~ gare etablerte bustadeigedomar.

1.05 Det skal setjast opp gjerde mellom bustadomr~det og til-
st0ytande utmark og jordbruksareal.

1.06 Gjerde h0gare enn 1 m skal godkjennast av Bygningsr~det.

1.07 Eksisterande tre og buskvegetasjon skal takast vare p~
s~ langt r~d er.

1.1 Bustader

1.11 Maksimal utnyttingsgrad er 30 %. Utnyttingsgraden er
definert sam st0rste lovlege byggeareal medrekna
garasje/carport, rekna i prosent av tomtearealet for
kvar einskild tarot. Felles 1eikeareal og tilkomstvegar
skal ikkje reknast med i tomtearealet.

1.12 Bygningar kan f0rast opp i 1 etasje. Underetasje er
~ lovleg der terrengtilh0va ligg til rette for det, inna-

for rammene av byggeforskriftene. Loft kan innreiast
til bustadf0rem~1 innafor rammene av byggeforskriftene.

1.13 For kvar bustadeining skal det setjast av minimum 1
garasjeplass og 1 biloppstillingsplass p~ eigen grunn.
Plassering av garasje skal vere vist p~ situasjonsplan
sam f0lgjer byggemelding for hustad, sj0lv om garasjen
ikkje ska1 byggast samstundes med bustaden.

1.14 Bustadene skal s~ 1angt r~d er utformast i samsvar med
byggeskikk sam har r0ter i distriktet (Vestlandsarkitek-
tur). Ved utbygging skal det takast srerleg omsyn til
lemstova og milj0et omkring p~ gnr. 61, bnr. 1.

1.2 Leikeareal

1.21 I kvart delomr~de skal det setjast av trygge og brukande
leikeomr~de i tr~d med rikspolitiske retningsliner for
sikring av barn og unge sine interesser i planlegginga.

. / .
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1.22 Felles leikeplassar skal vere ferdig opparbeida nAr
bustadene blir tekne i bruk.

1.3 Veqar

1.31 Detaljplanar for samlevegen frA Borgavegen og dei in-
terne vegane i felta, medrekna gangvegsamband sentralt
gjennom omrAdet, skal innarbeidast i utbyggingsplanane
for delomrAda. Planane skal f0lgje reglane i kommunal-
teknisk norm.

1.32 Samlevegen skal ha planeringsbreidde min. 5 m medrekna
skuldrar, dei interne vegane min. 4 m. I tillegg kjem
gr0fteareal og evt. skrAningsutslag.

§ 2 . OFFENTLEG TRAFIKKOMRADE

2.1 Omr!det har tilkomst frA Hegglandsdalsvegen via Borga-
vegen. F0r bustadene blir tekne i bruk skal Borgavegen
utbetrast til samleveg II-standard med fortau eller
gangveg fr! Hegglandsdalsvegen til Hjelle.

~
2.2 Utbetring av Borgavegen skal behandlast sam regulerings-

plan. Teknisk standard skal f0lgje reglane i kommunal-
teknisk norm, med planeringsbreidde min. 8.5 m. I til-
legg kjem gr0fteareal og evt. skrAningsutslag.

§ 3. FAREOMRADE

3.1 Ved utbygging skal det takast omsyn til byggeforbodet i
tilknytning til h0gspenttraceen, i samrAd med Os Elverk.

§ 4. FELLESF0RESEGNER

4.1 N0dvendig frisikt skal vere opparbeida n!r veganlegga
blir tekne i bruk.

4.2 I frisiktsonene er det forbad mot oppfyllingar, byg-
ningsmessige arbeid og plantingar o.a. sam er til hin-

/ der for fri sikt i h0gde 0.5 mover veg-p1anet.
"--"

4.3 Etter at define regu1eringsp1anen med ti1h0yrande f0re-

segner er godkjent, kan det ikkje gjerast privatretts-

lege avta1ar sam er i strict med p1anen og f0resegnene.

as, den 13. juni 1990

~~
Ha1dor Fosse

bygn. og reg.sjef

Godkjent av as kommunestyre i m0te 05.03.91, sak 5/91

~~
Ha1dor Fosse
bygn. og reg.sjef

R8912/REGBEST


